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 Political سياسی

  
  توفان -حزب کار ايران

  ٢٠١١ جوالی ٢۵
  

  نارویجنايت در 

   ادامه منطقی سياست اسالم ستيزی و قرآن سوزی
  

، نه در سوريه، نه در بحرين، بلکه در قلب  نه در يمن٢٢/٠٧/٢٠١١ اين ھفته در تاريخ ۀدر روز نماز جمع

، در شھر اسلو که بيست سال پيش در آنجا قرار داد صلح اسلو نارویاسکانديناوی در پايتخت کشور مرفه و ليبرال 

 نفر را به ھالکت ٨را به فلسطينی ھا تحميل کردند، بمبی در مرکز شھر مقابل ادارات دولتی منفجر شد که در جا 

 تفريحی به ۀسپس در يک ساعت بعد در يک جزير.  آور گذرا از بمبھای پرتاب شده به طرابلس بودرسانيد و ياد

 ٨۴يھای خارجی تبار بوده اند حمله شد و بيش از ناروياردو گاه جوانان سوسيال دموکرات که در ميان آنھا بسياری 

  . نفر را به قتل رساندند

 در اخبار پای مسلمانان را به ميان کشيدند و مدعی شدند القاعده فوراً و سازمان " اسالم سياسی. "متھم فورا پيدا شد

 خبر داد که نشريه صھيونيستی نيويورک تايمز فوراً . که گروه ھای ترور معمر قذافی در اين کار دست دارند

رعِت عمل حقيقتا انسان از اين ھمه س. عھده گرفته استه  ب"انصار  الجھاد العالمی"وليت اين ترور را گروه مسؤ

فورا استدالل کافی و عوام پسند نيز . در شگفت می ماند، مثل اينکه آنھا از اخبار انفجار قبل از انفجار آگاه بوده اند

 حمايت نموده و در حمايت از ا در عمليات ناتو در افغانستان شرکت دارد و از تجاوز ناتو به ليبيناروی. پيدا شد

" ايللند پستن"تجديد چاپ کاريکاتور محمد از کاريکاتوريست روزنامه ی به ناروي ۀآزادی بيان يک روزنام

اخبار تلويزيونھای ممالک امپرياليستی مملو از انفجارھای انجام شده در . دانمارکی مبادرت ورزيده بوده است

  .يجاد شدموجی از نفرت عليه مسلمانان در عرض چند ساعت ا.  ضد مسلمانان بودهمريکا و پايتختھای اروپائی و با

 آنرا به را محکوم کرد و تلويحاً " تروريسم" بدون بررسی و انتظار نتايج تحقيقات نام اوباما فوراً ه روباه مکاری ب

  . مريکا نوشتاپای مخالفين 

ی با اعتقادات ناروي ساله چشم آبی و مو بلوند ٣٢معلوم شد که قاتل يک جوان " خدا را شکر"چند ساعت بعد، 

بايد گفت، حزبی که ايشان ھوادار آن در . وده که با تفکر فاشيستی و ضد اسالمی بار آمده است مسيحی بۀمتعصبان

  . دست آورده  در صد آراء را در انتخابات قبلی با تبليغات نژادپرستانه و فاشيستی ب٢٠ است، ناروی
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ه سمت تبليغات ب. ه بودندده ھا شاھد وجود داشت که قاتل را از نزديک ديد.  ھم خوردهطور کلی به حال حسابھا ب

صھيونيستی حال تالش می کنند، تمام کاسه کوزه ھا را  -باره برگشت و تمام دستگاھھای تبليغاتی امپرياليستی يک

 ،جائی وابستگی نداشته اند و اعمالشان ماھيت انفرادی دارده دمھای ماليخوليائی که ظاھرا بابر سر يکی دو نفر 

  .بشکنند

وی خود قربانی تبليغات . ی ھرگز نژاد پرست زائيده نشده استناروئ ساله ٣٢اين فرد . يستولی واقعيت چيز ديگر

کار گرفته است، گلوله ھائی که ه چندين تن مواد منفجره ای که وی ب. مريکاستافاشيستی ضد اسالمی در اروپا و 

ايللند   "ۀيکاتور روزنامآنھا در قالب کار. شليک کرده است اين طور نيست که در مزرعه وی ساخته شده است

در تحريکات فاشيستی دانمارکی، در نمايشات اعتراضی برای بنای مساجد مسلمانان در شھرھای اروپا، "  پستن

ن حجاب اسالمی در فرانسه، در سخنرانی ھا و حمايت از سازمانھای مروج و مشوق نفرت ضد نسبت به حامال

سالھاست از زمان ساموئل . ساخته شده است.... ن قرآن ومذھبی نظير سازمان مسلمانان سابق، در آتش زد

 ضد هھانتيگتون در قالب برخورد تمدنھا، نفرت ضد مسلمانان تبليغ می شود، تا بتوان نيروھای رھائی بخش را که ب

 اساس ھمين تبليغات هب. قتل عام کرد" تروريست"اشغال کشورشان و برای رھائی ملی مبارزه می کنند با اتھام 

يستی و ضد اسالمی است که نيروھای دست راستی موفق شدند در دانمارک، ھلند، سوئد بر سر کار آيند و تعداد فاش

آراء خويش را در ساير ممالک سرمايه داری امپرياليستی با دامن زدن به نفرت ملی و توجيه کشتار قومی افزايش 

ائيل نوار غزه را بمباران می کند و ھزاران  اساس ھمين تبليغات است که مشتی نژادپرست، وقتی اسرهب. دھند

فلسطينی اسير را می کشد، برای اسرائيل در خفا دست می زنند که بنيادگراھا را سر به نيست کرده و از ھر طرف 

شوی مغزيست و امثال وی چون  و ی خودش قربانی اين سياست شستناروئاين فرد . کشته شود برای ما مثبت است

ويژه در قلب اروپا و ه از زمان جرج بوش در حال پرورش و رويشند و در ميان ما انسانھا ببمبھای خفته حداقل 

  .تمدنھای غربی مانند بمبھای بالقوه حرکت کرده و زندگی می کنند

 درارگان حزب کار ٢٠١٠  نوامبر ١٣٨٩  آبان ماه  ١٢٨رآن در توفان شماره  حزب ما به مناسبت آتش سوزی ق

   :نوشت) توفان(ايران

استناد آزادی بيان صورت می گيرد، طبيعتا نقض غرض است و نمی تواند، اين گونه تفسير ه جشن کتابسوزان که ب"

اين اقدام، مانند آن می ماند که کسی به استناد آزادی بيان، جلوی آزادی بيان سايرين را . مورد ترديد قرار نگيرد

کتابھا را که سوزاندی و کسی . آدمسوزی فقط يک گام استتاريخ نشان داده که فاصله ميان کتابسوزی و . بگيرد

کتابسوزی مقدمه آدمسوزی . دم بر نيآورد، می توان معتقدان به آن کتابھا را نيز با خيال راحت از سر راه برداشت

، ی، فسفرولی آيا می شود بيش از يک ميليارد انسان مسلمان را که به قرآن اعتقاد دارند با بمبھای خوشه ای. است

دوران جنگ .  منفی استپاسخ به اين پرسش مسلماً . به قتل رسانيد؟... ، شيميائی و آغشته به راديو آکتيو وميکروبی

  .".صليبی به پايان رسيده است و برای بشريت راه گشا نيست

آور کوچکی از بمبھائی بار آورد ياده  خسارتی که يک فرد مملو از نفرت ضد مسلمانی بۀولی بمب در اسلو و دامن

است که صھيونيستھا در نوار غزه و لبنان می ريزند و پيمان تجاوزکار ناتو بر سر مردم در طرابلس و ساير 

آنچه را که مردم اسلو . رھبری امريکا در عراق و افغانستان بر سر مردم عادی می ريزنده تجاوزگران ضد بشر ب

خسارتی که . د، مردم ممالک مسلمان ھر روز و ھر شب شاھد آن ھستندتنھا در مرکز شھر ديدند و وحشت زده گشتن

 تاثيرات بمب کوچکی که در اسلو ترکيده است قابل ۀبار آورده با دامنه اين عمليات نظامی در طی ده ھا سال ب

جنايات صھيونيستھای اسرائيلی در قتل عام مردم در محاصره نوار غزه، يک جنايات ضد بشری . مقايسه نيست
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ی ناروئجنايت يک فرد مسيحی . کسی ديگر از اين جنايت سخن نمی راند. بوده که پرونده اش را الپوشانی می کنند

مملو از نفرت ضد خارجی و ضد مسلمانی را وسيله ای کرده اند، تا تمام جناياتی که در عراق و افغانستان و لبنان و 

بورژوازی . ھائی بخش صورت می گيرد در پرده بکشانند ضد مسلمانان و نھضتھای ره و فلسطين و بحرين باليبي

شوی مغزی در غرب مبادرت می  و صھيونيستی که با تبليغات خويش ده ھا سال است که به شست -امپرياليستی

ماری را . و اين تازه آغاز کار است.  خودش نشسته استۀورزد، تير زھرآگينی را رھا کرده است که امروز بر سين

  .خودش نيش می زنده نی در آستين پرورانده بود امروز بکه ارتجاع جھا

 ضد افکار نيروھای دموکرات، چپ و هی متعصب مسيحی نژادپرست و بناروئدست يک ه اين کشتار ضد انسانی ب

 ۀ يک خانوادۀشدت محکوم می کند، ولی می توان چھره  انجام شده است و حزب ما آنرا بنارویکمونيست در 

 و يا در ساير ممالک اسکانديناوی تصور کرد که در عين احساس انزجار از اين عمل غير ینارومسلمان را در 

و " متمدن"انسانی، خوشحالند که پای مسلمانی در ميان نبوده است، وگرنه قتل عام مسلمانان در ممالک 

مسلمانی . رفتشده است، در دستور کار قرار می گ" نھادينه"غرب که گويا دموکراسی در کشورشان " بشردوست"

  . ت داشته باشد کودکانش را برای تحصيل به دبستان بفرستدأرا پيدا نمی کرديد که جر

ی چشم آبی و مو بلوند که افکار ضد اسالمی دارد، انديشمندان صھيونيست و امپرياليست را ناروئاين اقدام يک 

ست انداز افتادن، به دين اسالم مربوط بعد، بدون در ده دچار مشکل می سازد تا عمليات تروريستی را، از اين ب

 عمليات انتحاری در سرزمينھای اشغالی، وسيله ای ساخته بودند، تا ۀتا کنون آنھا با تبليغات مسموم در بار. سازند

اشغال ممالک غير را توجيه کنند و جنايات گسترده، عميق و دامنه دار و مداوم خويش را در پس يک عمليات 

دست و ه حال يک اروپائی بمب ب. ا از روی ناچاری انتحاری با دستآوردھای کم بپوشانندانتحاری ناموفق و ي

 با اعتقاد شديد مذھبی به ميدان آمده و ھمه تئوريھای ،مسلسل به شانه با تئوريھای نژاد پرستانه و ضد اسالمی

ری و کشتن مردم غير نظامی شوی مغزی می دادند و عمليات انتحا و ارتجاعی اين انديشمندان را که مردم را شست

  . ريخته است ھمه پای اسالم می نوشتند، به را ب

ِی ھوادار آتش زدن قرآن و تکثير تصاوير کاريکاتور محمد و مخالف بنای مسجد ناروئشليک گلوله ھای اين 

ه عواقب مسلمانان، وجدان بسياری از مردم اروپا را بيدار خواھد کرد که تبليغات نفرت مذھبی و ضد اسالمی چ

  . شوی مغزی بدر آيند و صدای اين گلوله ھا بسياری را تکان داد تا از خواب غفلت ناشی از شست. خطرناکی دارد

:  ضد مذھب اعم از اسالم، يھوديت و يا مسيحيت نوشته در رابطه با مبارزه علمی ب١٢٨حزب ما در توفان 

آموزش و علم بيشتر دسترسی پيدا می کند، از دامنه ھرچه بشريت به . واقعيت مذاھب بيانگر نادانی عمومی است"

 مذھب دوای . و عقب ماندگی استمذھب در زمينی رشد می کند که کود آن بی سوادی. نفوذ مذھب کاسته می شود

 و لذا تنھا با اين ارزيابی ريشه ای می رويدکاشته می شود و  مذھب در زمين جھل بذر، ھاست درد ھمه نادانستنی

  .وان راه مبارزه با مذھب به عنوان افيون توده ھا را پيدا کرداست که می ت

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

مادی  چند ھزار ساله در ميان مردم دارند و زمينه ھای ۀاين اعتقادات ريش. اعتقادات دينی خويش دست بردارند

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

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

ع المذھب اين ممالک نيز خود را مورد تعرض و منجر به آن می شود که مسلمانان و نه تنھا مسلمانان حتی اتبا
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يدک می کشد، جبھه گيری کرده ه  سياسی را بۀتھاجم حس کنند و در مقابل يورش دشمن مذھبی که در حقيقت انگيز

  .".به يورش متقابل دست زنند

، نژادپرستان اين نظريه حزب ما ھنوز به قوت خود صادق است و ما بار ديگر شاھديم که دست راستی ھا، فاشيستھا

گلوله . نام دموکراسی و آزادی پايمال کننده در کنار ضد مسلمانان ايستاده اند تا دست در دست ھم حقوق آنھا را ب

  .ی به قلب اين فاشيستھا و ھمدستان صھيونيستھا نيز اصابت کرده استناروئھای اين تروريست جانی 

گردان سياست ضد خارجی، ضد اسالمی و نژادپرستانه و  انجام شده مستقيما به نارویوليت جناياتی که در مسؤ

عھده امپرياليسم و صھيونيسم و ارتجاع ه وليت آن بمسؤ. شغالگرانه در عرصه جھانی استسياست تجاوزگرانه و ا

 . برای نابودی تروريسم بايد امپرياليسم را از بين برد. بورژوازی بومی ھمين ممالک است

  !و راسيسممرگ بر امپرياليسم، فاشيسم  

   !زنده باد سوسياليسم و ھمبستگی بين المللی

  

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩٠ مرداد ٠١ - ٢٠١١ ژوئيه ٢٣شنبه 
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