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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۵ فبروری ٠٩
 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

٢  

 آزادی ھای بی قيد و شرط و مرز آزادی بورژوائی

و " مه استت حاکأ سرمايه داری، انديشه ھای ھيۀانديشه ھای حاکم بر جامع: " آموزگار بزرگ پرولتاريا گفته است

به اين جھت خودفريبی است اگر کسانی تصور کنند در دنيای امپرياليسم که مظھر انحصارات اقتصادی و نظامی و 

  .استثناء قايل شده اند" آزادی تفکر و بيان"سياسی است، برای 

يد و شرط آزادی ھای بی ق"و " آزادی بی قيد و شرط بيان"نام ه بشريت نشان نداده است که مقوله ای بتاريخ 

اين نوع آزاديھا آگاھانه از سوی دغلکاران امپرياليستھا و جيره خواران فکری و . وجود داشته باشد" دموکراتيک

مادی آنھا تبليغ می شود و دامی است در جھت ترويج توھم و خرافات اجتماعی برای توده ھای مردمی که علی 

ً " بی قيد و شرط" نادرست و توھم آور تأکيده که ب بدون آن. القاعده ھوادار آزادی و دموکراسی اند .  بينديشندعميقا

مضمون فقط رياکاران تالش می کنند . وقت وجود نداشته و در آينده نيز وجود نخواھد داشت چنين آزاديھائی ھيچ

يل را مناسب و مطابق م  را از آن سلب کنند تا از آن ابزاری بسازند که دلبخواھی آنطبقاتی دموکراسی و آزادی

خوِد بورژوازی برای آزادی مرزی کشيده است و می گويد آزادی ھر کس تا مرزی . کار گيرنده لحظه ای خويش ب

ن کرده است، چرا آزادی ييپس آگر آزادی مرز دارد و حد آن را قانون تع.  نزنداست که به آزادی ديگران صدمه

که اين  ويژه آنه ی بيان نمی شود به کسی توھين کرد ببيان بايد بی حد و مرز باشد؟ روشن است که با استناد به آزاد

اگر توھين به مقدسات .  ميليارد مردم جھان باشد و ھدفی ھم جز توھين نداشته باشد٢/١توھين توھينی به مقدسات 

ً چه اديان آزاد است، توھين به  " ناصل آزادی بيا" چه چيز توھين تلقی می شود؟ آنوقت چيز نبايد آزاد باشد؟ و اساسا

اگر به محمد می شود توھين کرد چرا نبايد به نتانياھو توھين کرد که دستش . بدل می گردد" اصل توھين آزادانه"به 

به خون ھزاران نفر آلوده است؟ ولی توھين به نتانياھو به عنوان رئيس يک دولت خارجی جرم دارد و بدتر از ھمه 

 از المان ضد شاه در ه ھنگام برگزاری نمايشات اعتراضی ب درالمانپليس . می خورد" يھودی ستيزی" مھر فوراً 
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را مشمول اصل آزادی  جلوگيری نمی کرد و آن" مرگ بر شاه"و يا " سرنگون باد رژيم محمد رضا شاه"شعار 

ممنوع بود و اتھام و توھين محسوب می شد و نمی شد با استناد به اصل " شاه قاتل است"بيان می دانست، ولی شعار 

پس بورژوازی امپرياليستی ھرگز مدعی نيست که آزادی بيان بی قيد و شرط . بيان شاه را قاتل معرفی کردآزادی 

ولی چرا ھمين بورژوازی امپرياليستی به ھمين اصل اخير وفادار نمی ماند و ھر روز بوقلمون صفت بر . است

ً يک رنگ در می آيد، آيا اميالش سياسی نيست؟ طه اساس مصالح سياسی روز ب اگر توھين به محمد !.  ھستبيعتا

آزاد است چرا نبايد آتش زدن و آلوده کردن پرچمھای ھالل احمر و صليب مسيحی که ھر دو سمبلھای مذھبی ھستند 

 اوالند وان می کند؟ آقای نتانياھو و يا فرانسييآزاد باشد؟ چرا نبايد آتش زدن قرآن آزاد باشد، اين مرز را چه کسی تع

  .ی آقای اوباما؟"ياس"و يا سازمان 

 آن دولتھائی که آزادی را به خون ۀآيا می توان اين دروغ را توسط ھم. گفته می شود ما از آزادی بيان دفاع می کنيم

 پذيرفت؟ آيا ھمين بازيگری آنھا در پاريس خود کاريکاتور نيست؟ آيا ھر چيز در طنز آزاد است؟ آيا ،کشيده اند

تبليغ آزادی بی قيد و شرط، ! آزادی ناب که برای ھمه صادق باشد وجود دارد؟ ھرگز آزادی بی قيد و شرط و ۀافسان

 برخورد فرھنگی منتقدانه، معنوی و روشنگرانه با ۀزمانی که شما از عرص. ابزار عوامفريبی طبقات حاکمه است

بکشيد، ھدف ارشادی خارج شويد و به اعالن جنگ بپردازيد، تصوير يھوديان را به صورت حشرات موذی 

 ً  مبلغ اسالوھا را انسانھای پست جلوه دھيد و با کاريکاتور ھمه را فرا بخوانيد که به نژاد برتر تمکين کنند، طبيعتا

سياسِت مسلط را از آن جھت " آزادی بيانِ "آنوقت شما ". آزادی بيان" صميمی دفاع از ۀنژادپرستی ھستيد و نه نمايند

اين طنز ضد يھود که ھيتلر ُمد . ندازيدسياست عمومی امپرياليسم را جا بي و تبليغ می کنيد تا سياست طبقات حاکمه

 رواج داشت، دارای ماھيت ضد انسانی، تحريک به قتل و آشوب بوده المانکرده بود و در زمان تسلط نازی ھا در 

ری برای دفع  بشۀو ھرگز نقش روشنگرانه  و منتقدانه و ارشادی نداشت و ھرگز نمی خواست مشکلی را در جامع

است؟ طنزی که نقش " آزادی بيان"ولی آيا چنين طنزی به مفھومی . قيود خرافات و آسايش و آگاھی مردم حل کند

، ارشادی و روشنگرانه نداشته، ولی در عوض مملو از تحقير ساير انسانھا بوده و به آشوب و سؤال بر انگيزمنتقد، 

توھين به .  ارزشھای انسانی استۀنيست، فراخواندن به نقض ھمقتل و توھين و تحقير فرا بخواند، ديگر طنز 

آزادی بيان عقيده بايد به . مقدسات ديگران است که حتی می تواند از منظری مضحک و خنده دار نيز به نظر آيد

نند و مردم ياری رساند تا مطلع شوند، به نظارت بر کار دولت بپردازند، کمبودھا و تنگناھا را به اطالع مردم برسا

آزادی بيان آزادی توھين و دروغگوئی .  آزاد تصميم بگيردۀافشاء گری نمايند تا جامعه با چشم باز بتواند با اراد

 : ضد بلشويسم و يھوديان بيفکنيدهحال نگاھی به کاريکاتورھای زمان ھيتلر ب. مستمر نيست
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عنوان جھانخوار، رباخوار، تاجر، گدای دوره گرد يھودی، گدا و يھودی به : در اين کاريکاتورھای زشت نازی ھا

 موذی نشان ۀ حشرۀجاسوس بلشويسم، ننگ نژادھا، زن فروِش ترسو، يھودی زشت و کثيف و يھودی به منزل

  داده می شود

آيا آيا مرزی ميان توھين و فحاشی و دروغگوئی و پخش اکاذيب در زير لوای حمايت آزادی بيان وجود ندارد؟ و 

 پيکر است؟ و  و به زور جا داد؟ آيا آزادی بيان بی در" آزادی بيان"می شود ھر ادعا و ياوه گوئی را در چارچوب 

 پيکر است آيا برای ھمه بی در و پيکر است و يا تنھا برای از ما بھتران دژ و بارو دارد؟ آيا در  واگر بی در

اتحاد "يت و موذيانه و گزينشی برخورد کرد و مسؤول بی ميلياردھا مردم جھان می توان" مقدسات"مبارزه با 

ً ه ب.  ضد مسلمانان برپا نمود" مقدس نمی شود تصوير حضرت عيسی را کشيد و وی را .  ھمينطور استنظر ما دقيقا

نمی شود تصوير موسی را به صورت ساحر کشيد که مارش را . زنا زاده و مريم مقدس را روسپی معرفی کرد

يا به صورت يک تاجر يھودی رباخوار بر روی اجساد بدھکاران راه می رود؟ آيا ترسيم چنين عصا می کند و 

منان و معتقدان ؤعکس مه کاريکاتورھائی ماھيت انتقادی و افشاءگرانه داشته و به رفع خرافات کمک می کنند و يا ب

ديل می کند؟ تاريخ مملو از اين نوع را به مقابله بر می انگيزاند و جبھه گيری سياسی را به جبھه گيری مذھبی تب

 دين در نادانی و جھل ۀدليلش نيز واضح است، زيرا ريش.  اشتباه به دين برای نابودی نقش دين استھایبرخورد

وری و پاسخگوئی به بسياری از مجھوالت جھان مادی، به ارغم پيشرفت عظيم دانش و فن عمومی است، و علی
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اکمه و رواج جھل در سطح وسيع جامعه، اين جھالت و تاريک انديشی و علت انحصار دانش در دست طبقات ح

ابھت مجھوالت، چون بھمنی عظيم به ياری اديان آمده و آنھا را در مغزھای مردم تحت فشار و بی پناه تقويت می 

ً . کنند  ھمين . ذھنيگرايانه برخورد کرد و پايه ھای مادی پيدايش و رفع آنھا را نديدبا مذھب نمی شود صرفا

 مثبت با دين و ارتقاء ۀوردھای علوم و مبارزاحکومتھای اروپائی در رسانه ھای گروھی خود به جای تکيه بر دست

لمھای مذھبی نمايش می دھند، از معجزات پيامبران،  برنامه ھای مذھبی می گذارند و فسطح دانش عمومی مردم،

شوی مغزی مردم و پخش دروغ  و نند، کار آنھا شستسخن می را" ده فرمان"و " بن ھور"آنھم عيسی و موسی از 

آزادی "آيا اين ھم . در مورد اديان مسيحی و يھودی خرافات و دروغ، بار مردم می کنند. و مسايل ضد علمی است

  . شوی افکار و تزريق خرافات و موھومات و است و يا آزادی در شست" بيان

ی در رسانه ھای  چه برنامه ھای مذھبی و خرافاتيت ايام تولد مسيحياد بياوريم که در انتھای ھر سال در تعطياله ب

نمارک  کاريکاتور محمد در پاريس و يا دو آنوقت در مورد واکنش مسلمانان به. گروھی تحويل مردم داده می شد

ای خود را برآشفته نشان می دھند و امری را که محصول سياستھای طوالنی خود آنھاست ابزاری می کنند تا ملتھ

ً . ديگر را تحقير کنند  ،که ھمواره طبقاتی است و طبقاتی نيز می ماند" آزادی بيان" اين چنين طنزی ربطی به طبيعتا

  .ندارد

  

  عيسی زنا زاده

 پدر، -استناد به اصل تثليث(داستان به صليب کشيدن درد آور عيسی مسيح که صدائی از آسمان به عنوان پدر عيسی

ماريو "اثر کاريکاتوريست " من مادرت را گائيدم.. تو.. ای: "ورد خطابش قرار می دھدم) توفان-پسر و روح القدس

اين تصوير نه تنھا .  به نمايش گذارده می شودالمانسل  در نمايشگاه ھنر فکاھی در شھر ک)Mario Lars"(الرس

ليغاتی برای ديدار از يت است، بلکه جداگانه به صورت آگھی تبؤبه عنوان کاريکاتور در داخل نمايشگاه قابل ر

 ضد هيکباره ھجوم نمايندگان کليسای کاتوليک، پرتستان و ارتدوکس به ب. نمايشگاه به در و ديوار شھر آويزان است

 اصلی مسيحيت مورد توھين قرار گرفته و به ۀاين پالکات تبليغاتی آغاز می شود و مدعی می گردند که ھست

کار به . ی به راه می افتد تا اين آگھی تبليغاتی حذف شودرکارزا. استمقدسات و احساسات مسيحيان صدمه خورده 

ً : "می گويد" ماريو الرس"آقای . شکايت می رسد  اين برانگيختگی را نمی فھمم، نيت من اين نبوده است من اساسا

. را داشته باشدنظر وی نھادی مانند کليسا بايد طاقت تحمل اين لطيفه ھا ه ب." منان را جريحه دار کنمؤاحساسات م

را به عنوان آگھی تبليغاتی نمايشگاه حذف می کنند و " ماريو الرس"ولی کار به قدری باال می گيرد که پالکات آقای 

جر و بحث به طور فزاينده در يک راستائی تحول می يابد که از جانب من به : "ايشان مجبور می شود اعتراف کند

ناچار شد " ماريو الرس"آقای ." ر ايجاد کردييطور فعال در سير آن تغه م باين ترتيب مورد نظر نبود و نمی شود ھ

  .به فشار بيرونی تن در دھد و پالکادت تبليغاتی خود را حذف کند

  

  "تو من مادرت را گائيدم... ای: "خطاب آسمانی پدر به پسر در مورد حضرت مريم
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  سات و جريحه دار ساختن احساسات مسيحيان حذف شدتبليغ اين پالکادت برای نمايشگاه به عنوان توھين به مقد

را با برچسب  روشن است که دادستانھای اين کشورھای امپرياليستی فقط توھين به مسلمانان را مجاز می دانند و آن

ساتشان ولی توھين به ساير اديان و مقد. برای تبليغات و پيشبرد مقاصد استعماری به ميان می کشند" آزادی بيان"

حتی پسر سرکوزی رئيس . يکباره يھودی ستيزی جلوه داده می شوده توھين به حضرت موسی ب. مجاز نيست

ر مذھب داده نيز يھودی ييجمھور سابق فرانسه را يھودی خواندن که به قصد پولدار شدن زن  يھودی گرفته و تغ

قلمداد گردد و مورد " يھودی ستيز"کوزی کسی که به خاطر بيان حقايق در مورد پسر سر. ستيزی عنوان می شود

پيگرد قانونی قرا گيرد بايد ديد چه به سرش می آمد اگر خود موسی را مورد توھين قرار می داد و نه تنھا پيروانش 

  : تبليغاتی است" دوگانگی"کاريکاتور زير گويای اين . را

         

  :نقاشی در مورد يھوديان                         :نقاشی در مورد مسلمانان                         

  سانسور شود. اين يھودی ستيزی است                     ھا ھا ھا  اين آزادی بيان است                        

  

   ديگر که مملو از تناقض و بيان حکومت خفقان استۀنمون

 با استعداد فرانسوی، ۀ سال١۶يک دانش آموز " وشارلی ابد"در فرانسه بعد از ترور کاريکاتوريستھای نشريه 

در زمان سرکوب اخوان المسلمين در که کاريکاتور ديگری در پاسخ به يک کاريکاتور توھين آميز اين نشريه 

تصوير اين دو کاريکاتور را در زير می .  فيس بوک خود ترسيم کرد و نصب نمودۀمصر منتشر شده بود در صفح

 ضد تروريسم هصحبت می کرد و در نمايشات اعتراض ب" آزادی بيان" فرانسه که تا ديروز از  دادستانفوراً . بينيد

ھستم را به گردن مبارک داشت، در تاريخ " من ھم شارلی ابدو"و حمايت از آزادی بيان شرکت کرده بود و طوق 

و  فرمان توقيف پا کرد ه  يک کارزار تبليغاتی برای ايجاد موجی از سرکوب و خفقان ب٢٠١۵ جنوری ٢٠

به اين ترتيب آنچه را که حزب ما بارھا . صادر کرد" تجليل از تروريسم" ساله را تحت عنوان ١۶کاريکاتوريست 

و بارھا تکرار کرده است، برمال شد، که تمام تبليغات آزاديخواھی بورژوازی امپرياليستی حرف مفتی بيش نيست و 

شوی  و ھدف شست. ر و نيروھای مترقی بزرگنمائی می شود کارگۀبرای فريب افکار عمومی و سرکوب طبق

. بورژوائی اصل نيست، ناب نيست، جعلی است و تنھا يک آزادی طبقاتی است" آزادی بی قيد و شرط. "مغزی است

 تأئيدھر جا مرز آزادی بيان، منافع سياسی بورژوازی را به خطر افکند و متناسب با وضعيت روز سياسی مورد 

ولی . است و بايد خفقان را به جايش نشانيد" تروريسم" اين آزادی خطرناک و نامطلوب و به سخن ديگر آنھا نباشد،

ھر جا دشمنان طبقاتی حاکم قصد بيان نظرياتشان را داشته باشند از آزادی بی حد وحصر برخوردارند و کسی نبايد 
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 را از انتخابات آزاد گرفته تا آزادی بيان، به اين تريب مرز آزادی ھای دموکراتيک. مانع بيان نظريات آنھا شود

  .ن می کندييمطبوعات، نمايشات وغيره تنھا و تنھا حدود و ثغور منافع طبقاتی و توازن قوای طبقاتی تع

 فرانسه که ارزشھای اروپائی در آن شکل يافته است برای ۀبورژوازی امپرياليستی فرانسه مدعی بود که در جامع

ۀ حال ھرگونه تمسخر، طنز، طعنه، شوخی و کناي. را با بوق و کرنا رواج می داد اسد و آنطنز، حد و مرز نمی شن

  .ممنوع اعالم شده است، زيرا دست نابکاران را برمال می کند" نامطلوب"

              

  :       کشتار:                                                                                      کشتار در مصر

  شارلی ابدو نجاست است و جلوی گلوله را نمی تواند بگيرد      قرآن نجاست است و جلوی گلوله را نمی تواند بگيرد                    

ز تروريسم می  کاريکاتور توقيف شده که گويا نماد تجليل ا     و    کاريکاتور آزاد و قانونی که گويا نماد آزادی بيان در فرانسه است     

 باشد

البته در فرھنگ ما ايرانی ھا قرآن که کتاب مقدس مسلمانان است مورد احترام است و اين اصل در مورد ساير کتب 

آيا می شود قياس قرآن را با نجاست، آزادی بيان ناميد؟ آيا اين بی نزاکتی و . مقدس اديان توحيدی نيز صادق است

شارلی "گر توھين به قرآن به عنوان نجاست آزاد است و قرآن نجاست است چرا توھين ربطی به آزادی بيان دارد؟ ا

مقدس است؟ آيا نجاست خواندن قرآن در مورد نجاست خواندن تورات و " شارلی ابدو"مگر . نجاست نباشد" ابدو

ی از خفقان  اين ھوچی بازی ھا برای استقرار تروريسم فکری و ايجاد فضائۀانجيل ھم صادق است؟ می بينيد که ھم

ميليونھا مسلمان معتقد به عنوان اقليت مذھبی در درون ممالک مسيحی بايد از حمايت قانونی . و نژادپرستی است

 ايمنی را از دور آنھا بزدايند و ۀدولت فرانسه و ساير ممالک اروپای متمدن تالش دارند اين ھال. برخوردار باشند

دھا گواه آن است که نه تنھا آزادی بيان و ساير حقوق دموکراتيک برای آنھا اين رخدا. بسپارند" خدا"آنھا را به امان 

اگر کسی که در دنيای . بی ارزش است، بلکه حق حمايت از اقليتھای مذھبی نيز حرف پوچ و بی معنائی است

 يورش انبوه،  و باامپرياليسم به حمايت ارگانھای مذھبی برای تحميق توده ھا نياز دارد، عيسی و موسی را مستمراً 

به علت را مورد تحقير و يا توھين و ناسزا قرار دھد و پای مردم مسيحی و يھودی را نيز به ميان بکشد و آنھا 

  . می رسانند،که دارند" دموکراتيک"اعتقادات دينی تحقير کند، آنوقت وی را به سزای اعمالش با ھمان روشھای 

  

  ش خواھی حقيرانهکاريکاتور روزنامه زود دويچه سايتونگ و پوز

 کاريکاتوری کشيد که در آن بنيانگذار فيس الماندر  )Süddeutsche Zeitung"(زوددويچه سايتونگ "ۀروزنام

را نشان می داد که مانند اختاپوس به تمام کمپوترھای مردم ) Mark Zuckerberg"(مارک سوکربرگ"بوک آقای 

سيمون "اين کاريکاتور مورد اعتراض مرکز يھودی . يددستبرده است و افکار آنھا را نظارت و بررسی می نما
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تيز خود مدعی بودند اين کاريکاتور بدون " ۀشام"در اسرائيل قرار گرفت که با ) Simon Wiesenthal"(ويزنتھال

زود دويچه "به بن بست می رسد و کاريکاتوريست " آزادی بيان"در اينجا مرز . شک بوی يھودی ستيزی می دھد

افراھيم "آقای . يکباره طنز حد و مرز پيدا می کنده در اينجا ب. حق نداشته به کسی توھين کند" سايتونگ

ا تحت  شکل کالسيک دارد، يھودی می خواھد نظارت بر جھان راين کامالً : "می گويد) Efraim Zuroff"(سورف

  ".ھدايت خود بگيرد

 

Burkhard Mohr/ Süddeutsche Zeitung 

  ٢٠١٤ بروری ف٢١رخ ؤمستخرج از زوددويچه سايتونگ م

 فيس بوک است به صورت عقابی که يھودی است و مبتکر" سوکربرگ"استدالل يھودی ستيزی اين است که دماغ 

 و از اين گذشته اين  و بزرگتر از دماغ وی آمده و اين از نظر نازی ھا در زمان ھيتلر نماد دماغ يھوديان بوده است

نشريات اسرائيلی اين . ندازندنگ بي دنيا چۀتصوير اين فکر را القاء می کند که يھودی ھا می خواھند به ھم

 بلکه موھای فرفری وی سوکربرگنه تنھا طرح دماغ . را يھودی ستيز خواندند  و آنکاريکاتور را محکوم کردند

 .ديگر مطرح نبود" آزادی بيان"برای آنھا امر حمايت از . نيز موجب عصبانيت صھيونيستھا شده بود

سوء "نقاش کاريکاتوريست ناچار شد از اين ) Burkhard Mohr"(بورکھارد مھر"کار به آنجا رسيد که حتی آقای 

ذره تصورات يھودی ستيزانه را می توان در اين کاريکاتور يافت که آنھا را  عذر بخواھد و اعتراف کند يک" تفاھم

سفم که به اين سوء تفاھم منجر شده است و من أخيلی مت: " وی اظھار داشت. در تارنمای خودش روتوش کرد

جريحه دار ." اين کاريکاتور جريحه دار ساخته ام احساسات بخشی از خوانندگان روزنامه را با ترسيم محتمالً 

يکباره ھمه حرفھای ه  زود دويچه سايتونگ به قدری مھم است که کاريکاتوريست بۀساختن احساسات چند تا خوانند

می شود را فراموش می کند و توجه ندارد که با ترسيم " آزادی بی قيد و شرط بيان"قشنگ و زيبائی که در مورد 

اھميت چند يھودی بيش از . مقدسات مسلمانان به احساسات يک و نيم ميليارد مردم جھان توھين می کندتوھين آميز 

  .   يک و نيم ميليارد مسلمان جھان است

 

  کشتار خبرنگاران در يوگسالوی

  پيمان ناتو با سياست تجاوزکارانه و جنايتکارانه و غير قانونی به کشور يوگسالوی که تماميت١٩٩٩ اپريلدر 

ارضی اش را در پيمان امنيت و ھمکاری اروپا به رسميت شناخته بود حمله کرد و با موشک مرکز راديو تلويزيون 

سخنگوی پنتاگون . به قتل رسيدند" آزادی بيان"ده ھا خبرنگار و مدافعان . يوگسالوی در بلگراد را ھدف قرار داد

يزيون صربستان نيز بخشی از ماشين آدمکشی راديو تلو: "اعالم کرد) Kenneth Bacon"(کنت بيکن"آقای 

". رسانه ھا يکی از ستونھای قدرت ميلوسوويچ ھستند"، "ميلوسوويچ است ھمانطور که دستگاه نظامی اش ھست

ناتو به سادگی می : "ولی دولت قانونی يوگسالوی که مورد تجاوز امپرياليستھا قرار گرفته بود به روشنی گفت

آيا .". قايد را از بين ببرد تا مطمئن شود که فقط يک طرف می تواند به تبليغاتش ادامه دھدخواھد بازار بيان آزاد ع
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پس اين چه اصول !. به خيابانھا برای اعتراض سرازير شدند؟ خير ھرگز! در اروپا مردم برآشفته شدند؟ ھرگز

 ترور پاريس مطبوعات در ھمان زمان. وارزشھائی است که کاربردش اپورتونيستی و دلبخواھی و مصلحتی است

 نفر ترور شده اند ولی احساسات بشردوستانه اروپائيان ھرگز تحريک ١٥٠در نيجريه " باگا"خبر دادند که در شھر 

   می گردد؟  یدنبال چه چيزه فريقا چکار می کند و بانشد و کسی از خودش نپرسيد فرانسه در مالی و غرب 

 

   برای ممانعت از آزادی بيان در پاريسکشتار فعاالن سياسی حزب کارگران کردستان

 ١٠دست سازمان امنيت ترکيه در ھدحزب کارگران ترکيه که بی  کرد تبار از فعاالن و اعضاۀسه زن مبارز ترکي

دولت ترکيه که ھمدست امپرياليسم فرانسه برای دخالت در اوضاع داخلی .  در پاريس ترور شدند٢٠١٣ جنوری

قات ييتی داعش را از ھر نظر مورد حمايت قرار می داد و می دھد ھرگز مورد تضسوريه بود و گروه ھای تروريس

مطبوعات بورژوازی فرانسه در آن تاريخ ھرگز نامی از نقض آزادی بيان عقيده که . دولت فرانسه قرار نگرفت

وت نکردند وردند و از سران ممالک برای فشار به ترکيه دعا ارزشھای غربی محسوب می شوند به ميان نيظاھراً 

رياکاری و کذب گفتار امپرياليستھا از .  آنھا و تجليل از آنھا برای حفظ آزادی بيان شرکت کنندۀکه در تشيع جناز

 . ھمين نمونه ھای مشخص معلوم می شود
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