
 حقوقدان -اميرفيض –داعش روسفيد شد                                                                   ١    ٢٠١۶/٠٢/٠١اورمزد شيد (پنجشنبه) 

  دانحقوق -اميرفيض

   .سمت اين تحرير بمناسبت پوشاندن مجسمه ھای موزه مورد بازديد شيخ حسن روحانی درايتالياست

**  

موقعيکه طالبان مجسمه بزرگ بودا را درافغانستان خرد ونابود ساخت جھانيان عمل طالبان را محکوم 
باب  از رخود وکه طالبان س چرا ،نداشت ن کارآولی محکوميت عمل طالبان تاثيری درتوقف ؛ کردند

تاريخی خاصه  ثارآنسبت به  تاريخی اقدام نکرده بود بلکه فلسفه اسالمی را ثارآھوس به ازبين بردن 
   .ورده بودآمجسمه ھا ازقوه به فعل در

 تاريخی و ثارآنسبت به  کم اسالم راـــــحداعش  ،اسالم واقعی به داعش رسيدوقتی نوبت نمايش 
   .رسيد اجراکردند. بازفرصتی شد برای محکوم کردن عمل داعشی ھامجسمه ھا درھرکجا که دستشان 

  داعش روسفيد شد 

مريکا با برنامه تخته کوبی روی آايتاليا يکی ازکشورھای عضو اتحاديه اروپا وحياط خلوت سياسی 
 ثارآ نابود کردن مجسمه ھا و فعاليت ھای داعشی ھا در بهھای موزه مورد بازديد شيخ حسن مجسمه 
  .حکم برائت بين المللی داد ی تاريخ

چيزی  ن مجسمه ھاست يعنی ھمانآتائيد قبيح بودن  ،نيت وھدف ازپوشاندن مجسمه ھای موزه 
   .مده استآن برآن تاکيد دارد وداعش درمقام اجرای آ بر که اسالم

چيزی که قبيح است ونبايد درديد رئيس يک کشورمسلمان قرارگيرد وتصديق اين موضوع ھم  
پاپ رھبرمسيحيان جھان عمال نشان  استقرار اتحاديه اروپا ومقر زاد وعضوآ ک کشوربوسيله ي

 مسيحيان ورھبران وچه يک کشور نظر اين است که مجسمه ھا چه از دليل بر ،داده شده است
   .ديد انسان ھا قرارگيرد مذھبی مسيحی قبيح است درحدی که نبايد در

مجسمه بجای ساختن صندوق وگذاردن روی  ؛عمل دولت ايتاليا برای تکوين ريشه اينداعش  
بين  ای يعنی ازاساسی وريشه  که پوشش ظاھری است وسبب رفع قبح نميشود، به کار ھا 

   ١. اجرای حکم اسالم مبادرت کرده وميکند بردن مجسمه ھا و

                                               
البته با اين کار ريشه تاريخی کشور ھا که در اصل نوعی سرکوفت برای کشور ھای بدون سابقه تاريخی مانند؛ آمريکا؛  - ١

رند تا در آينده اسراييل؛ کانادا؛ استراليا؛ نيوزيلند و برخی کشور ھای بيرون کشيده شده از دل کشور ھای ديگر است را از بين ميب
 ک- نتوان سندی به قدمت فرھنگی و تاريخی کشور ھا ارائه داد. ح
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اصل  يا بھترنيست بجای اين ظاھرفريبی ھا وروکش انداختن موقتی برروی مجسمه ھا آ 
 پس چرا داعش را ؛يعنی تکليفی  که اسالم حکم داده وداعش عمل ميکند !مجسمه را ازبين برد

   .محکوم ميکنند؟ اين يک بام ودوھواست

که ھنرمجسمه سازی اگريک فرد مسلمان نميخواھد ويا ظرفيت ديدن يک مجسمه لخت را درکشوری 
  .ود. اصل راکه نميشود فدای فرع کردن کشورنرآن کشوراست به بيند خوب به آ رکن اصلی فرھنگ

ن مجسمه ھارا آشخص منتقدی نوشته است ميتوانستند روی سرشيخ حسن يک گونی ميکشيدند که 
  .نبيند

 ميگويد اگرمسلمانی درموقعيتی قرارگرفت که نبايد قرار ؛حکم اسالم ھم شباھت به پيشنھاد منتقد دارد
   .اگرشنيدنی است سعی کند که نشنود و ؛خودداری کند نآ تکليف دارد که ازتماشا ونظاره بر ،ميگرفت

 گاھی ازآ با نقدر ھيزباشد که دولت ايتالياآنکه نه اي ؛يعنی با شيخ حسن بوده که چشمش را درويش کند
  .ن روحيه شيخ  ناچاربشود برای مجسمه ھا صندوق بسازدآ

وحتی لخت ھستند پس زاد آدرايتاليا تنھا مجسمه ھای لخت نيست زنھا ھم بی حجاب درلباس  
نھم ظاھری شيخ حسن رعايت آ را ھم درجعبه کرد که تعصبات عقب مانده و نھاآبايد ھمه 

   ؟بشود

.  تروريستھای افراطی است س وھمه مسلمانانعمل دولت ايتاليا تنفيذ عمل تروريستھای پاري 
واين جريان  ،ن جنايت زدندآپاريس ھم به بھانه ويا علت ناديده گرفتن عفاف اسالمی دست به 

به خواستھای اسالميون افراطی تمکين  وھمه کشورھای جھان نشان ميدھد که اگردولت فرانسه
  .د بودند ومانند دولت ايتاليا عمل نمايد ازتکرارفاجعه پاريس درامان خواھنکن

  كرم ازخود درخت است

يعنی روی مجسمه ھا برای قبح عملی که کرده اند  ن کشور ازآتصورنکنيد که دولت ايتاليا ومشاورين 
يک کارزننده وخالف معمول ومشھود  ، يا نميدانندد غافلندديد شيخ حسن اقدام کردن پوشش دادن از

نھم درشرائط کنونی جھان که خطر اسالم گرائی افراطی امينت جھانی را تھديد آ انجام داده اند،جھانی 
گرائی افراطی برای مقاصد تقويت اسالم  ميدانند وميدانستند منتھا سياست جھانی اخيردقيق ،ميکند

  .ومنافع کشورھای جائی برای حقوق ممتازه بشريت باقی نميکذارد  سياسی راالزم دارد

  عمل ايتاليا درتشريفات پذيرائي رسمي 

را درحد  سايش اوآميھماندارسعی ميکند وسايل  ،مقبولی                                   ِ ھمانطور که بھنگام دعوت ازيک ميھمان  
زردگی ميھمان ميشود بپرھيزد وبرعکس آچيزھائيکه باعث ز برو از کند ورضايت ميھمان فراھم 

خاطره ھای خوب رابرای او بياد بياورد درديداررسمی روسای کشورھا ازکشورھاھم اين قاعده درسطح 
رمان آ تالش ميکند نمونه ھائی ازعظمت وتاريخ وفرھنگ و کلی کشورھا معمول است وکشورميھماندار

    د.را بنمايش بگذار ھای ملی کشور مدعو
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دولت ايتاليا دراجرای اين پروسه تشريفاتی مھمترين وبرجسته ترين موضوعی که در جمھوری اسالمی 
رمان واقعی است يعنی ازديد خارج ساختن مجسمه ھا را انتخاب کرد ودرست ھم آ شاخص ومطلوب و

اسالمی ھست واجد اھميت نچه که غيرآجمھوری اسالمی ھيچ چيز درحد پوشش  در ازير، انتخاب کرد
   .نيست

دولت ايتاليا اگرنمونه ھائی ازعظمت تاريخ وفرھنگ وشعرا وعظمت سرزمين ايران را درمقابل شيخ 
حسن قرارميداد بزرگترين خفت وناسازگاری رانسبت به ميھمان خود نشان داده بود  وکاری که دولت 

خشنودی  د که ميتوانست برایين اقدامی بوعاليترين وبازيافت ترايتاليا درپذيرائی ازشيخ حسن کرد 
که نشانی ازايرانيت ندارد وباعظمت ايران  ،ران وفرھنگ وحکومت ايرانجمھوری اسالمی غاصب اي

  .که نشان ھم داد  مخالف  است  ازخود نشان دھد

  مفهوم عمل دولت ايتاليا

رمانھائی که آ ؛اسالمی استرمانھای عقب مانده جمھوری آمحتوای عمل دولت ايتاليا رضا وتسليم به 
    .بھرحال با فرھنگ بشريت ھمخوانی ندارد

وبيشترھيچ  ،درنگاه کلی به اين حقيقت ميرسيم که ھيچ نيازی به بردن شيخ حسن به موزه نبوده است
اين  ؛رويه معمول جامعه بشريت دراينکه روی مجسمه ھای لخت جعبه جوبی بگذارند ديده نشده است

 و تاليا ھيچ معنائی ندارد جززيرپاگذاشتن فرھنک ورسم ورسوم ملی مردم جھانخدمتی دولت اي خوش
برای خوشحالی وتامين  ،وضابطه ای ميشود ب مانده اسالمگرايان تند رواستقبال ازشيوه ھای عق

وھمچنين رويه  زادی ھا کشيده استآفالکت وبدبختی وسلب حداقل  رضايت حکومتی که ملت رابه قعر
  .ن بوده استآ خواھد شد که دولت ايتاليا مبتکر وسنت بين المللی

   مقايسه با دولت فرانسه

 ١١٨نکه يک تفاھم نامه خريد آشيخ حسن ازايتاليا روانه پاريس برای مالقات با اوالند شد وبا 
ب ندارد وعليرغم آبه  را ھواپيمای ايرباس را امضا کرد معھذا اوالند مانند رئيس جمھوری ايتاليا بند

رادرھمان موقع امضای تفاھم  رعايت حقوق بشر مزبور تعھدات ايران دربرجام ونيز نامه خريدتفاھم 
 ورد واين بدان معناست که رئيس جمھوری فرانسه مانند ايتاليا اصول راآنامه بياد جمھوری اسالمی 

  .فدای فروع نکرده ھرچند ممکن است ظاھرقضيه باشد

 اد خريد است. تفاھم نامه ايجاد تعھد حقوقی نميکند وتفاھم نامه خريد به غيرازقرارد – حاشيه
   بيشترجنبه تعارف دارد تا جنبه معامله  (پايان حاشيه)

  موضوع مسئوليت درجريان اقدام ايتاليا

نچه که ممکن است برای گروھی ازايرانيان غيرقابل تحمل وازموجبات خفت وسرافکندگی بشماربرود  آ
 ليا درسرپوش گذاشتن برمجسمه ھای موزه رم برای دلشادی واقدام مشترک شيخ حسن ودولت ايتا

   .است جمھوری اسالمی  احترام به باورھای 
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 نکه متوجه دولت ايتاليا باشد متوجه ماآ موضوع قابل بحث درحاشيه اعتراض به عمل مزبور بيش از
، درعين خودنماستمردم ايران است واين موردی است که بطورکلی درتمام مسئوليت ھای اجتماعی 

ھای مسئوليت اجتمامی  ازشاخص یاينکه نه برای مردم مسئوليت مزبور مشخص است ونه بعنوان يک
  .د نظرقراردارد ّ م  

 ن انتخابات وآبرجسته ترين پايه ھای شکل گيری  که اجازه بفرمائيد که موضوع مسئوليت اجتماعی
  .گيردن است درتحريربعدی باتفاق مورد بحث ونقد قرارآ شرکت در

***  

و اما اين مورد در واتيکان رعايت نشده است. به نگاره ھای زير به عنوان سند نگاه ميکنيم. حتا 
روحانی کتاب ميناتور که عکس ھای لخت دارد را خودش ورق ميزند. چنين موردی در ديدار محمد 

  ک-ح  خاتمی از ايتاليا و واتيکان انجام نشده است.

 

  

 

 

 



 حقوقدان -اميرفيض –داعش روسفيد شد                                                                   ۵    ٢٠١۶/٠٢/٠١اورمزد شيد (پنجشنبه) 

 

  ساختگی باشد ولی برای ثبت در تاريخ اينجا آمده است. ميرسد نگاره زيرنظر ب

 



 حقوقدان -اميرفيض –داعش روسفيد شد                                                                   ۶    ٢٠١۶/٠٢/٠١اورمزد شيد (پنجشنبه) 

  


