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 يادداشتی پيرامون علل تظاھراتھای اعتراضی عليه فلم ضد اسالمی
   

از  مردم لم ضد اسالمی که توھين به پيامبر مسلمانھا را ھدف گرفته است، موجب برانگيختن خشم بسياری ف 

،  لبنان، فلسطين، عراق، يمن، ترکيه، سودان، افغانستان، مصر ، تونس امسلمان درکشورھای جھان ازجمله در  ليبي

چندين نفر   کشته وامريکائی از جمله سفير اين کشور در ليبياچند ديپلمات . و چند کشور ديگر گشته است... 

لمان  امريکا و انگليس و ا در اثر حمله به سفارتخانه ھای  روزجمعه نيز شماری ازتظاھر کنندگان. مجروح شدند

  .در سودان مجروح و تعدادی  جان باختند

نمظور توھين و تحقير ه گيرد  ب لم ضد اسالمی که در قالب  آزادی بيان  صورت میبی شک توليد و پخش ف

آنھا با . سيحی و يا يھودی می باشد سياست اسالم ھراسی وآتش زدن قرآن توسط بنيادگران مذھبی مۀمسلمانھا وادام

توگوئی که مذھب اسالم تنھا مذھبی است که عقبگرا . اين اقدام تحريک آميز آھنگ آن دارند تا با اسالم مبارزه کنند

مريکائی ااستدالل آنھا اين است که ما از حق آزادی بيان و حقوق دموکراتيک شھروند . و ضد پيشرفت و علم است

کدام از مذاھب توحيدی  الزم به توضيح نيست که ھيچ. استفاده می کنيم و قرآن را آتش می زنيمو شھروند اروپائی 

حقوق دموکراتيک شھروندان را به رسميت نمی شناسند و مردم را فاقد قدرت تشخيص دانسته و رھبری پيامبران را 

دموکراسی . ذاھب مجزائی نيستندآنھا ضروری می دانند و مسيحيت و يھوديت م" انحراف و فساد"برای ممانعت از 

ياد ه لمی می افتد و يا  کشيشی بفکر توليد چنين فه باره کارگردانی ب يکه که ب اين. و مذھب مانند آب و آتش اند

دموکراسی و حقوق شھروندی می افتد و برای سرکوب مخالف مذھبی به اين اسلحه توسل می جويد بسيار سوء ظن 

 خويش مناسب ۀستمداران المذھب نيز چون ميدان را برای تبليغات سياسی جانبدران بسياری از سيا.برانگيز است

را توجيه کنند در شيپور مبارزه با ...  وامی دانند و می خواھند تجاوز به عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين و ليبي

  .کشيدن کشورشان فراھم آورنداسالم می دمند تا افکار عمومی الزم را برای قتل عام مسلمانھا و به زير سلطه 

 ۀھرچه بشريت به آموزش و علم بيشتر دسترسی پيدا می کند از دامن. واقعيت مذاھب بيانگر نادانی عمومی است

مذھب دوای . مذھب در زمينی رشد می کند که کود آن بی سوادی و عقب ماندگی است. نفوذ مذھب کاسته می شود
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زمين جھل کاشته می شود و می رويد و لذا تنھا با اين ارزيابی ريشه ای درد ھمه نادانستنيھاست، بذر مذھب در 

  .است که می توان راه مبارزه با مذھب به عنوان افيون توده ھا را پيدا کرد

در مبارزه با مذھب نمی توان به زور اسلحه متوسل شد و با قھر و اجبار مردم را وادار کرد از تعلقات مذھبی و 

چند ھزار ساله در ميان مردم دارند و زمينه ھای مادی ۀ اين اعتقادات ريش. دينی خويش دست بردارنداعتقادات 

اين است که شمشير کشيدن . طور کامل فراھم نشده استه  آگاھی عمومی نياز دارد ھنوز بۀدرجه برچيدن آن که ب

عکس ه ه اسالم تغيير نمی دھد ببر روی مذھب و از جمله مذھب اسالم دوای درد نيست و نظر کسی را نسبت ب

 اتباع المذھب اين ممالک نيز خود را مورد تعرض و تھاجم انه تنھا مسلمانان حتمنجر به آن می شود که مسلمانان و 

يدک می کشد جبھه گيری کرده به ه حس کنند و در مقابل يورش دشمن مذھبی که در حقيقت انگيزه سياسی را ب

لمان در مبارزه با مذھب با توسل به زور سخن نمی رانيم ا شکست بيسمارک در ما از. يورش متقابل دست زنند

  .  چند ده سال اخير نظری افکنيمۀ نزديک و تجربۀ نزديک تعلق ندارد ولی خوب است به گذشتۀچون به گذشت

ھمه در . ....لمھا، کاريکاتور محمد، آتش زدن قرآن و گسترش اسالم ھراسی ف اين قبيل ۀحقيقت اين است که تھي

را می توان در اثر  مريکائی و اروپائی که خطوط اساسی آناويژه امپرياليستھای ه کادر سياست امپرياليستھا ب

 سياسی است و ۀاين يک مبارز. يافت حرکت می کنند، قابل تبيين است" نزاع تمدنھا"ساموئل ھانتيگتون تحت نام 

برآمد مردم عليه اين . حليل کردريکا و سياستھای راھبردی آن تمارا در کادر سياست نظم نوين امپرياليست  بايد آن

سلمان توسط لم ضد اسالمی ريشه در سياست  تجاوزکارانه و کشتار و توھين وتحقير مردم کشورھای مف

ی و اروپائی ورژيم صھيونيست اسرائيل دارد که جان مردم را به لب رسانده و از ھيچ کشتار ئمريکااامپرياليستھای 

مسبب اين "  متمدن "اين وحشيھای . يت و پايمال کردن حقوق ملل و حقوق بشر دريغ نورزيده و نمی ورزندو جنا

  ! فريب افکار عمومی بس است. اعتراضات و درگيريھای خونين ھستند و بايد پاسخگو باشند

که در طی ده ھا سال ما بارھا گفته ايم مبارزه با مذھب مبارزه با نادانی و جھل عمومی است و اين امری نيست 

 ۀمنافع مبارزۀ  طبقاتی ديده و از دريچۀبه اين جھت کمونيستھا ھميشه مبارزه با مذھب را در متن مبارز. عملی باشد

مبارزه با مذھب مبارزه ای طبقاتی، مبارزه ای طوالنی است که حتی بعد از . طبقاتی به آن برخورد کرده اند

بايد ريشه ھای رشد مذھب را با تنوير افکار و اقناع خشک کرد . ايان نمی رسداستقرارسوسياليسم در کشور نيز به پ

 .و نه با توھين و چوبه دار

  

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩١ شھريور ٢۵شنبه 

www.toufan.org  

 

 

  

 

 

 


