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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۵ فبروری ١٢
 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

۴  

  

  رياکاری امپرياليسم المان در توھين به پيامبر مسلمانان

گ کاريکاتورھای ضد ن و ھامبوري طنز نويس فرانسوی در برلمۀی به تقليد از روناالمان ۀتا کنون چندين روزنام

که " دی ولت "ۀدر گذشته نيز رونام. جا می زنند" آزادی قلم و بيان"را دفاع از  محمد را تجديد چاپ کرده اند و آن

 تجديد چاپ ، صھيونيستی بودۀنمارکی که نشري دۀ سوسيال مسيحيان است کاريکاتور محمد را از نشريۀروزنام

با .  ھامبورگی حمله شده استۀ منجر شده و به دفتر رونامالمانيادی در ھم اکنون اين امر به اعتراضات ز. نمود

 وجود دارد، روشن است که اين اقدام يک اقدام المان و يا ساکن المان ۀکه چندين ميليون مسلمان تبع توجه به اين

 اقدام به اين کار ،المانبر اساس قانون جاری در کشور .  استالمانتحريک آميز برای دامن زدن به رشد فاشيسم در 

 فعال شود و به الماندر اين زمان بايد دادستان کل . ن نشريه بايد مورد پيگرد قانونی قرار گيرندمسؤوالجرم دارد و 

رسميت شناخته شده است که منظور بيشتر ه  آزادی مذھب نيز بالماندر قانون اساسی کشور . پرونده رسيدگی کند

 که بايد نسبت به مذھب بی طرف باشد تا توانسته حق آزادی مذھب را المان  وگرنه دولت آزادی دين مسيحی است

 الماندولت .  تره ھم خورد نکرده استالمان به زير پا گذارده است و برای قوانين اساسی المانبر مسلمانان در 

حکومت سخن برای رضايت مسيحيان و کليسای کاتوليک در قانون اساسی از آزادی مذھب در کنار جدائی دين از 

ن کند در قوانين جاری خود نگاشته که توھين به ييرا از قبل تع که اين مناسبات و حدود و ثغور آن رانده و برای اين

  : دعوت می کنيمالمان اين بند قانون جزای ۀحال ما شما را به مطالع. مذاھب جرم است و قابل پيگيری

ھر کس که به صورت عمومی و يا توسط توزيع نوشته : "د در بند يک می گويالمان قانون جزائی ١۶۶پاراگراف 

 و اعتقادات و يا جھانبينی ديگران را به نحوی مورد توھين قرار دھد که موجب برھم خوردن صلح عمومی امحتو

:  ھمين پاراگراف می آورند٢در بند ."  نقدی محکوم می گرددۀگردد به مجازات حبس تا سه سال و يا پرداخت جريم
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 و يا به اجتماعات مذھبی يا المانھر کس که به صورت عمومی و يا توزيع نوشته به کليسائی در داخل ھمچنين "

ات و يا رسوم آنھا به نحوی توھين روا دارد که موجب برھم خوردن صلح تأسيسانجمنھائی متکی بر جھانبينی، به 

  "  م می گردد نقدی محکوۀعمومی می گردد به مجازات حبس تا سه سال و يا پرداخت جريم

ق ضد مذھبی آنھا در مورد مسلمانان و يي بايد به يک مورد جالب اشاره کرد تا ماھيت تضالماندر اين کشور 

  . رياکاری آنھا روشن شود

به .....ھر کس" اليحه ای را به مجلس ارائه دادند که بر اساس آن عبارت ٢٠٠٠عده ای از نمايندگان مجلس در سال 

دليل آنھا نيز اين . از متن قانون حذف شود"  که موجب برھم خورد صلح عمومی می گرددنحوی توھين روا دارد

که در آن ) Corpus Christi" (بدن مسيح"نام ه  نمايشی را به اجراء گذارده بودند بالمانبود که در تئاتر ھايلبُرن 

ين ھنرمندان را دستگير و مطابق قانون بايد ا. حضرت مسيح را مردی می خواره و ھمجنسگرا نشان می دادند

ر يي خواھان تغالمانبرای حل اين تناقض پاره ای از نمايندگان حزب سوسيال مسيحی . حداقل جريمه می کردند

و اکنون .  رد کرد٢٠٠٢ اپريل ٢۵را در تاريخ   آنالمانقانون شدند تا اين تناقض را از بين ببرند، ولی مجلس 

 پيدا شده اند که خواھان آن ھستند که اين اصل شديدتر المانايندگان مجلس خالِف آن زمان، جناحھائی در ميان نم

ولی ھمه . سوسيال دموکراتھا برای حفظ اين بند به صورت سابق در کنار دموکرات مسيحی ھا قرار دارند. گردد

" آزادی قلم و بيان"نام ه کسانی که خواھان تشديد اين بند قانون ھستند در ُکر دستجمعی توھين به پيامبر مسلمانان ب

  .شرکت فعال دارند

 ضد مسلمانان سخنان مملو از نفرت برخی واعظان اسالمی را ه برای تحريک مردم بالمانرسانه ھای عمومی در 

پخش می کنند و بدرستی می گويند که چنين سخنانی به مفھوم تحريک عمومی و تبليغ نفرت ملی و مذھبی است و 

ب می شود و با اين استدالل پاره ای از آنھا را به دادگاه کشيده اند و محل تجمع آنھا مطابق قانون کيفری جرم محسو

پرسش اين است که چرا توھين و تحريک متعصبان دينی مسلمان به سياستھای تجاوزکاران جرم . را مسدود کرده اند

به " آزادی بيان"اصل است، ولی عکس آن جرم نيست؟ چرا می شود گروه ھای فاشيستی ضد اسالمی با تکيه به 

 ضد مسلمانان تحريک کنند و نظم و هخيابانھا بيايند، مسلمانان را بکشند و آتش بزنند مساجد را تخريب کنند و ب

   ھم زنند، ولی اين کار جرم محسوب نشود؟ هصلح عمومی را ب

شديد قانون توھين به ، خواھان تالماننخست وزير ايالت باواريا در " ادموند اشتويبر" ميالدی ٩٠در سالھای 

 فکاھی ۀنشري". مجاز نيست که ھر چيز که برای سايرين مقدس است لگد مال شود: "مقدسات شد و اظھار داشت

ھاله لويا در واتيکان، : " در رابطه با درز اخبار درون دربار واتيکان به بيرون از آن نوشت٢٠١٢تيتانيک در سال 

 ادرار روی شنل پاپ بنديکت شانزدھم ۀير مربوط به اين نوشته، يک لکو در تصو".  محلی که درز داره پيدا شد

کار به شکايت کشيد و قاضی که ميان نص صريح قانون وآزادی بيان گير . ديده می شد که به بيرون درز کرده بود

: دکه کار را به دادگاه بکشاند و حکم محکوميت صادر کند در توضيح تصميمش اعالم کر کرده بود، بدون اين

اين قاضی در آن زمان شايد نمی دانست که سه سال ". انتخاب اين عنوان از مرز ھر درجه معقولی تجاوز می کند"

  .ھستم" منھم شارلی ابدو"بعد بايد تابلو بيندازد گردنش که 

ای  برالمانحتی تلويزيون .  طنز تيتانيک که شلوارش را خيس کرده است نگاه کنيدۀبه تصوير آقای پاپ در نشري

ت و درز ادرار پاپ اعظم را أ نشۀکه در عين پخش اخبار احساسات مذھبی کاتوليکھا را جريحه دار نسازد، محل اين

 به ،معلوم نيست چرا برخوردی که به پاپ حرام است. بر روی شنل ايشان سياه نمود و به زبان ديگر سانسور کرد

  .  محمد رواست
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   طنز تيتانيک در ھنگام پخش در تلويزيون المانۀشري درز ادرار پاپ در نۀتصوير سانسور شد

يک ويدئوی طنز ) Carolin Kebekus" (کارولين ِکبِکوس"، خانم کاباره تيست المان در کشور ٢٠١٣  در سال 

 عيسی مصلوب را می ليسيد و ۀدر اين ويدئو خودش در لباس راھبه ظاھر شد و زير بغل مجسم. آميز تھيه کرد

ا به دھانش فرو می کرد، بيرون می آورد و می ليسيد و اشعار سراسر تمسخر نسبت به سپس عيسی مصلوب ر

به اعتقادات : "از پخش اين ويدئو با استدالل زير جلوگيری کرد) (WDR."ر.د.و "المانتلويزيون . کليسا می خواند

وگيری می شود، بلکه به اين ربط  به اين ربط ندارد که از انتقاد به کليسا جلمسأله. مذھبی مردم بايد احترام گذارد

  ."است) (WDR."ر.د.و"اين امر نقض قانون  . دارد که در صحنه ھای معينی به نمادھای مذھبی توھين می شود

ن کرده است، چرا توھين به محمد ييرا قانون تع پرسش اين است که اگر توھين به مسيح جرم است و حدود جرم آن

 گزينشی و مصلحتی و مبتنی بر المانانونی قرار نمی گيرند؟ چرا قانون در جرم نيست و مفتريان مورد پيگرد ق

  مصالح سياسی روز عمل می کند؟

 نه از روی اشتباه و ندانستن قانون، بلکه برای تحقير مسلمانان، تحريک آنان المانروشن است که اين سياست دولت 

غارت و سرکوب . خود در جھان مسلمان استۀ رانو پيدا کردن ابزاری برای توجيه سياستھای فاشيستی و تجاوزکا

به مذاق و به گوش بيشتر خوش می آيد و توجيه پذير است تا دفاع از تمدن و " ملتھای بی تمدن و حشی و بربر"

ً . قانون  خود موجد آن ھستند توجيھی است تا ماشين عظيم تروريستی امپرياليستی ساختن ھيوالی تروريسم که بعضا

 اين کشورھا در زير پرچم ۀ ممالک را در ھم نوردد و به منابع اوليۀفتد و بولدزرسان مرزھای ھمدولتی به کار ا

  .مبارزه عليه تروريسم دست يابد

 به اين پيشقراوالن نازی و نيروھای دست راستی برای مقابله الماندليل اين تناقضات واضح است، زيرا امپرياليسم 

 ۀ اسالم ستيزی پروار و آمادۀد و از ھم اکنون مترصد است آنھا را در عرصبا جنبش کارگری و کمونيستی نيار دار

 . نبرد طبقاتی کند

  

 : نمارک چه می گويندن در دقواني

طور عمومی ه کسی که ب:  می آيد١٤٠در بند : "وجود دارد" توھين به مقدسات"نمارک قانونی برای مجازات در د

 موجود قانونی در اين کشور را مورد تمسخر و يا توھين قرار دھد به مقدسات اعتقادی و يا خدا پرستی و عبادتگاه

  "مجازات نقدی و يا زندانی به مدت چھارماه محکوم می شود

 را با اين دليل که جريان رسيدگی به اين پرونده) Viborg"(ويبورگ" دادستان ٢٠٠٦ سال جنوری ٦در تاريخ 

 چ مار١٥اين تصميم را در . قراينی مبنی بر انجام جرم برحسب قانون حقوقی دنمارک  وجود ندارد، متوقف ساخت
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ً   قرار داد و آنتأئيدنمارک مورد ستانی د رئيس داد٢٠٠٦  آخرين .ساخت" مستدل "را با اشاره به کاريکاتورھا دقيقا

 عليه يک گروه نازی ١٩٣٨نمارک به کار برده شده است مربوط به سال دی که قانون توھين به مقدسات در بار

نمارک ورشکستگی خود را دبه اين ترتيب دستگاه قضائی . بوده است که به عنوان يھودی ستيز محکوم شده اند

  مجريه و سياستۀ دستگاھھای قضائی ممالک بورژوازی امپرياليستی آلت فعل قوۀاعالم داشت و نشان داد که ھم

با رياکاری " آزادی بيان"رياکاری در مورد . قانون را دلبخواھی بر افراد و يا موارد خاصی منطبق می کنند. ھستند

 . قضائيه کامل می شودۀدر مورد قو

 

 درک متفاوت و طبقاتی و سياسی از ارزشھای اروپائی و آزادی بيان

در مورد کاريکاتور تحريک آميز پيامبر مسلمانان در  گونتر گراس نوبل ادبيات آقای ۀ جايزۀی و برندالمان ۀنويسند

دور از جارو جنجال تبليغاتی که گويا آزادی قلم و بيان از ه ب )Posten -Jyllands("يالندز پستن" دنمارکی ۀنشري

ا ر" ارزشھای اروپائی"نام ه  امپرياليستھا بۀ ساخته و پرداختۀکه فريب افسان بين می رود و يا رفته است و بدون آن

 دست راستی ۀ يک نشريۀاين امر يک پرووکاسيون آگاھانه و با نقش: "بخورد در مورد رخداد دنمارک اظھار داشت

وی با ". که آنھا دست راستی افراطی و ضد خارجی ھستند به کارشان ادامه دادند برای اين"که "  نمارکی بودد

ً . اکاری ناميدشھامت اشارات رسانه ھای غربی را در دفاع از آزادی بيان، ري  برای اين ھمان نامی که واقعا

  .تحريکات مناسب است

 کاريکاتور محمد را در آن زمان چاپ ١٢ ۀ دست راستی است، ھمۀکه يک روزنام" دی ولت "ۀ روزنامالماندر 

تاگس "، )Berliner Zeitung(برلينر سايتونگ"، die taz)("دی تاتس" ،)die Zeit"(دی سايت"جرايد . کرد

نمارکی به درج کاريکاتورھای محمد  دۀنيز در ھمدردی با نشري) FAZ"(زد. آ. اف"، )Tagesspiegel"(اشپيگل

 خبرنگاران ۀاتحادي. جار زدند" آزادی بيان"و حمايت از " غربیارزشھای "را به عنوان دفاع از  دست زدند و آن

 می المان شورای خبرنگاران ۀ اخالق خبرنگاری مصوب١٠را مغاير بند   انتشار کاريکاتورھا را که آنالمان

ت نحوی که احساساه انتشارات به صورت کلمه يا تصوير ب: "در اين بند می آيد.  مورد انتقاد شديد قرار داد،دانست

ً ااخالقی گروھی از افراد را چه در شکل و چه در محتو دينی و  يت مسؤول جريحه دار سازد منطبق بر  عميقا

که خودشان تا به آن روز از اين بند دفاع می " آزادی بيان"ران  ھوادابعد از اين انتقاد فوراً ". خبرنگاری نيست

تجديد چاپ : "ر نظر داده و مدعی شدندييکردند و مطابق آن عمل می نمودند حال که پای مسلمانان به ميان آمد تغ

 يک سھم ضروری در ساختن عقايد است، که ھدفش جريحه دار کردن المانکاريکاتورھا در روزنامه ھای 

به سخن ديگر بازی با کلمات و تفسيرھای من در آوردی تا دست خبرنگاران بر اساس آنچه " ت دينی نيستاحساسا

 به صورت قاعده در آوردند و ٢٠٠۶و سرانجام اين مصلحتگرائی را در اواخر سال . مصلحت روز است باز باشد

به اين ترتيب ". داری می کنندمطبوعات از توھين به اعتقادات مذھبی، جھانبينانه و اخالقی خود: "نوشتند

   .خبرنگاران خودشان از نظر ذھنی تصميم می گيرند که چه سياست اپورتونيستی را در پيش بگيرند

  

 سازمان ملل متحد

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل نگرانی خود را از وضعيتی که در جھان در اثر اعتراضات مسلمانان عليه انتشار 

.  بود ابراز داشت و گفت آزادی مطبوعات نبايد دستآويزی برای توھين به عبادتگاھھا شودکاريکاتور محمد پديد آمده

  ".  با احترام ياد کند اديان کامالً ۀکار گرفته شود که از اعتقادات و آموزشھای ھمه آزادی مطبوعات بايد طوری ب: "
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ن نظری ابراز داشت تالش زيادی نمارک چنيدر رابطه با کاريکاتور محمد در دولی ھمين آقای کوفی عنان که 

نکرد که به امپرياليستھا برای اين کارزارھای نژادپرستانه دھنه بزند و تحريک عليه اقليتھای ملی را خطرناک و 

واکنش خشونت بار " دموکراتيک"وی نگفت که اين شيوه تروريسم فکری و ايجاد خفقان . جنايتکارانه اعالم کند

 اين ۀتوھين به ملتھا و مقدسات آنھا فقط متوجه بنيادگرايان مذھبی نيست اين توھين ھم. ددنبال داره ساير ملتھا را ب

ھيت اين توھينھا سياسی و نژادپرستانه و زيرا ما. منان را در بر می گيردؤملتھا را اعم از بنيادگرا، المذھب و يا م

  .تروريستی است و ربطی به بنيادگراھا ندارد

  

 انيا و پرده پوشی سياستھای سرکوبگرانه و استعماریمواضع دول امريکا و بريت

 Sean"(شون مک کوماک "امريکا ۀنمارک، سخنگوی وزارت خارج انتشار کاريکاتور محمد در دۀو در زمين

McCormack (جک استروو" وقت بريتانيا ۀو وزير امور خارج)"Jack Straw ( آميز " توھين"اين اقدام را

در کنار آزادی عقايد جنبه ھائی ھم وجود دارد مانند تشويق تفاھم و احترام به حقوق : "خواندند و اظھار داشتند

  .که جزئی از ھر دموکراسی محسوب می شوند" اقليتھا

 و انگلستان نظرشان با امريکا ۀ خارجوزارت. جھانشمول نيست" ارزشھای غربی"به اين ترتيب معلوم شد اين 

اين تناقض ناشی از آن است که برای امپرياليستھا تنھا . نمارک ھمخوانی نداردالمان و فرانسه و د ۀوزارت خارج

ساير مسايل فقط تشريفاتی و . يک ارزش وجود دارد و آنھم بھره کشی بی پايان از انسان و کسب سود حداکثر است

  .د بر حسب احتياج کج و راست شود ومورد استفاده و سوء استفاده قرار گيردتجملی است و می توان

يکباره به خاطر مناسبات نزديکی که با برخی ممالک اسالمی بنيادگرا نظير عربستان سعودی ه  بامريکادولت 

 اردن،  در مراکش،امريکا تأئيددارد، ناچار شده است اين موضع را اتخاذ کند تا پايه ھای حکومتھای مورد 

اين انتقاد فقط نوک زبانی است و از ته . متزلزل نگردد..  عربی، اندونزی وۀعربستان سعودی، کويت، امارات متحد

 در زمان جنگ سرد که تا به امروز امريکاروی کار آمدن مک کارتيسم در .  بر نمی خيزدامريکادل امپرياليسم 

 آنجا منجر شد که چارلی چاپلين را به خاطر فلمھايش و از جمله ن می کند بهيي را تعامريکاسياست حاکم امپرياليسم 

لمھا و حضورش را در نيست به محاکمه کشيدند و نمايش فبه عنوان کمو" عصر جديد"، "سلطان در نيويورک"

 ضد ھيتلر که تا آنروز مورد ه ضد فاشيستی وی بۀ ممنوع کردند، توماس مان را محاکمه کردند زيرا با مبارزامريکا

 ه موافقتی نداشتند و موضعگيری وی را زودرس و قبل از اتخاذ موضع رسمی اياالت متحده ب، بودامريکاحمايت 

 به پای ميز محاکمه کشيده شد زيرا برای بيان المانضد نازيسم می دانستند، برتولت برشت نويسنده و شاعر بزرگ 

 فراموش نشدنی تاريخ سينما و ۀبرجسته و چھر نازی فرار کرده بود، ھمفری بوگارت ھنرمند المانافکارش از 

 ۀئی به عنوان کسانی که با شيوامريکا جھان در دادگاھھای تفتيش عقايد ۀبسياری نويسندگان و ھنرمندان برجست

جسد جک لندن را در نزديکی . ئی به نزاع پرداخته اند، محاکمه و محکوم شدندامريکائی و ماھيت امريکازندگی 

ئی را به خاطر امريکا مترقی ۀھوارد فاوست نويسند. ل پيدا کردند و قاتلش ھرگز معلوم نشدنيويورک در زير پ

فعاليت کمونيستی تحت پيگرد قرار دادند از انتشار کتاب سپارتاکوس وی خود داری کردند و تالش نمودند تمام 

ھوارد فاوست برای پيدا کردن رو نشدند ولی ھر جا ه نسخه ھای خطی اين اثر را از بين ببرند که با موفقيت روب

وی را از کارش بيرون می کردند تا در اثر " اف بی آی"شغل می رفت و استخدام می شد چند ھفته بعد با فشار 

مانع " آزادی بيان"آنھا با پرچم دفاع از . جان دھد و قدرت بيان از کفش برود" دموکراتيک"گرسنگی به صورت 

آرتور ميلر، ارنست ھمينگوی و در ھمان اوايل جان اشتاين . ف نظر آنھا بودندآزادی بيان کسانی می شدند که مخال
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 خود از بنيان گذاران نقض آزاديھای دموکراتيک و امريکاامپرياليسم . بک از قربانيان تصفيه ھای مک کارتی بودند

 بزرگ ھوارد مک کارتی ُمرد ولی نتوانست جلوی رمان. مانع بزرگ آزادی و دموکراسی در سراسر جھان است

 ضد برده داران هلم سپارتاکوس ھنوز ھم به مردم جھان الھام می دھد که بايد بف. يردرا بگ" شکست ناپذير"فاوست 

 طبقاتی تاريخ مبارزه برای آزادی بيان و حقوق ۀتاريخ مبارز. بشريت گالدياتور نيست. مدرن مبارزه کنند

ار ضد مسلمانان که در واقع کارزاری عليه مليتھای تحت ستم کسانی که امروز در اين کارز. دموکراتيک نيز ھست

برای غارت ممالک آنھاست شرکت کرده اند و يا از آن حمايت کرده اند ھمگی استعمارگر، ضد آزادی و ضد 

ھمين بنيادگرايان . بايد ماھيت سياسی اقدامات آنھا را شناخت و فريب جنجالھای تبليغاتی را نخورد. دموکرات ھستند

آنھا تا به امروز نيز از . المی مورد انتقاد امپرياليستھای دو رو، ابزار دست خود آنھا در تحقق خواستھايشان بودنداس

 .  حمايت می نمايند،دست داعش می کننده ترکيه، اردن، قطر، عربستان سعودی برای فجايعی که در سوريه ب

 

  سرمايه مالی و رسانه ھای گروھی

 تابع استرالياست می  صھيونيستی مردوک که فعالً ۀ انحصاری بوده و توسط خانوادبسياری از مطبوعات جھان

سای آنھا در رابطه تنگاتنگ با ؤبسياری از آنھا متعلق به بانکھا، مجتمع ھای صنعتی و تسليحاتی ھستند که ر. گردند

از سفارشات چاپ آگھی  سردبيران روزنامه ای نامطلوب را تحت فشار می گذارند و وسياستمداران قرار داشته 

  . ھای تبليغاتی به آنھا جلو می گيرند

ولی آنھا در آغاز شکوفائی سرمايه داری حضور داشتند . فرانسه سرزمين ولترھا، موليرھا، ژان ژاک روسو ھاست

 که یئدوران انحصار امپرياليستی رسانه ولی اِستناد به اعتبار و سنت آنھا در . و نقش بسيار انقالبی بازی کردند

امروز نمی توان به راحتی . روح آثار آنھا را به گور سپرده اند با روح زمان ما و واقعيات دنيای کنونی منافات دارد

حتی دوره ھای آموزش خبرنگاری و تحصيل در . از روزنامه و يا نشريات غير وابسته و مستقل سخن به ميان آورد

به اين " ناسالم"و " مشکوک"فی برای ممانعت از ورود عناصر اين رشته زير نظر اين عده قرار دارد و اولين صا

تا کسی تمکين نکند و مقاالتی در خدمت نظام رسمی ننويسد امکان ندارد بتواند به تحصيالتش پايان دھد . حيطه است

ونه ھای ما با نم. آنھا ھر مخالفی را از روزنامه و يا راديو و تلويزيون بيرون می کنند. دست آورده و يا شغلی ب

ن می کند يي مطبوعات را در دست دارد و تعۀ مالی ريسمان نظارت بر ھمۀسرماي. رو ھستيمه زيادی در جھان روب

  . که چه کسی با چه سياستی در کدام نشريه کار کند

اين تصور واھی است که نشريات آزادنه نظر می دھند و ھدفشان اطالع رسانی و حفظ و نظارت بر مصالح مردم 

، سوريه، ايران، فلسطين، اگر چنين بود اين ھمه، اين مطبوعات به موازات ھم و با زبان واحد در مورد ليبيا. است

آنھا در " آزادی تصميم گيری آزاد"و " آزادی مطلق مطبوعات. "دروغ نمی گفتند...  وامريکااوکرائين، اسرائيل، 

 آنھا چک سفيد صادر کنيم و مدعی ۀطرفی ھمکه چشم بسته برای بی  اين. ممالک امپرياليستی حرف پوچی است

 خبرنگاری و ۀناگفته روشن است که حتی در عرص. از جھالت سياسی ناشی می شود" شارلی ھستيم"شويم ما ھم 

 محدود ھميشه مورد ۀولی اين عد. مطبوعاتی انسانھای پاک و جانباخته ای وجود دارند که از حقايق دفاع می کنند

ابن . ليسی و تحريکات و دسيسه ھای رسانه ھای انحصاری امپرياليستی می باشندو جوئی پق وسرکوب و بھانهييتض

 .ن می کنندييعده نيستند که ماھيت سيمای سياسی مطبوعات را در ممالک امپرياليستی تع
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  "شارلی ابدو" فکاھی ۀبارون ادوارد روتشيلد مالک نشري

 آنھا ۀشجره نام. دگان جھانندن بوده و يکی از سران سالطين و گردان روتشيلدھا از يھوديان ثروتمند انگلستانۀخانواد

آنھا از قرن نوزدھم به بزرگترين و با نفوذترين .  سال قبل بررسی کرد١۵٠٠ را می شود بر اساس اسناد تا الماندر 

 اقتصادی  کوئوته ۀنشري. بانکدران جھان بدل شده اند و نفوذ اين خانواده در اقتصاد و سياست غير قابل انکار است

"Quote"در کنار ٢٠١۴مبر بانکدار مشھور روتشيلد در ماه دس ۀلند خبر داد که فيليپ روتشيلد عضو خانوادا در ھ 

را نيز خريده است و ھر دو نشريه را به موازات ھم " شارلی ابدو" ظنز ۀدر فرانسه نشري" ليبراسيون "ۀروزنام

  .منتشر می سازد

 

  مطبوعات دروغگو

بسياری می دانند که اخبار اوکرائين دروغ محض است .  ورد زبان مردم استالماندر " مطبوعات دروغگو "ۀواژ

 در امور المانبسياری می بينند که .  اعتراضی برای پخش اکاذيب به رسانه ھای گروھی رسيده استۀو ھزاران نام

ند که تمام تبليغات در امردم ناظر. گذاردداخلی اوکرائين دخالت مستقيم می کند و فجايعش را به گردن پوتين می 

مور که مدعی أرسانه ھای م. مورد بشار اسد و دولت قانونی سوريه سرشار از تقلب، دروغ، جعليات و دشمنی است

 المان مخالف سياستھای مسلط دولت ۀ حاکمۀاند حتی حاضر نيستند نظريات بخشی از طبق" آزادی بيان"حمايت از 

 و المان مجازی دروغھای سياستھای ۀداران و دولتمردان سابق خود به صدا در آمده و در شبکسياستم. را پخش کنند

حتی در اين شرايط روشن که جای کتماِن دروغ باقی نمانده است، رسانه ھای . اخبار مربوطه را بر مال می کنند

که به خورد مردم می دھند انباشت دروغ در حجمھای انبوه .  حاضر نيستند از دروغ دست بردارندالمانگروھی 

مطبوعات  "ۀاين است که واژ. موجب شده که مردم شنيدن اين دروغھا را توھين واقعی به شعور خود تلقی کنند

ی اين المانکارشناسان و محققان فرھنگی . به حق ورد زبان مردم است) Lügenpresse" (لوگن پرسه ""دروغگو

 سياه، ۀآنوقت با اين کارنام.  برگزيده اند٢٠١۴زشت و منفی سال  مصطلح، متداول، ۀواژه را به عنوان ناواژ

ولی . شده اند" شارلی ابدو"يکباره ه را به سينه می زنند و ھمه ب" آزادی بيان"مور، بی شرمانه سنگ أمطبوعات م

رانسه خودش نماد آزاديخواھی در ف" شارلی ابدو. "است" لوگن پرسه"شدن آنھا مکمل ھمان سياست " شارلی ابدو"

رسانه ھای گروھی . نبود نماد تبليغ نفرت ملی بود و ھمان سياست را کارزارھای اخير سياسی به ياری گرفته اند

يکباره مانند باستانشناسان به ميدان آمده و ه  نکوھيده بۀ به جای پاسخ روشن به مردم و دست کشيدن از اين شيوالمان

 مطبوعات ۀنيز واژ) توفان- المانجنبش ضد اسالمی و فاشيستی در ("پگيدا"برمال می کنند که ھواداران ھيتلر و 

مشگ آن است که خود ببويد و نه : فقط در مقابل اين ھمه وقاحت می توان نوشت. دروغگو را به کار می گرفته اند

    .که عطار بگويد آن

  ادامه دارد


