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  دررابطه با فاجعه پاريس
 پرورده شد خواجه را بردريدچو           ی بچه گرگ ميپروريدـــيک

  حقوقدان -ميرفيضا

فرانسه سرشناس ترين حمايت  .شعرمعروف سعدی  مصداق عمل کشورھای غربی بويژه فرانسه است
ست فرانسه کشوری ا .داعش وبسياری گروھای تروريستی درسوريه است –کننده تروريستھای تکفيری 

وحتی ميتوان گفت اولين کشور  ،که علنا درقطب توجه واميد وحمايت مادی ونظامی تروريستھا قراردارد
   .تروريستھای اسالمی سوريه اعالم کرد از را اروپائی است که رسما حمايت خود

ن آداشته وشيوه شکنجه وترور مسلمانان  ايرالجز برسالھای متمادی کشور فرانسه بواسط سلطه ای که 
درمجموعه   .ھمان شيوه را درسوريه ھم بکاربرده است .ن کشور بودهآکشور ابزار سياسی ونظامی 

ت رد حمايتصاويری که ازجنايات فرانسوی ھا درالجزاير منتشرشده  تصويری ديدم که الجزايری ھای مو
 ا ازبدنش جدا کرده وانسوی سريک الجزايری مخالف تسلط فرانسه ران فرارتش فرانسه درکنارسرباز

زمان بمتعلق  ،تصوير نآ وچون دقيقا عملی که داعشی ھا مرتکب ميشوند. .ندش گذاشته اينرا بنماآ
ميدوارم ا فکس کنم کپی گرفته وبرای جاويد ايرانن فتوآ تصرف الجزايرتوسط فرانسه است نتوانستم از

    .ود اين تحرير را جبران کنندکمب ايشان بتوانند 

اين عکس سربازان فرانسوی و اسپانيايی را درحاليکه سر بريده مبارزان مراکشی را در دست دارند 
    .١٩٢٢قيام ريف" مراکش، نشان ميدھد. "
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 اين تصوير تاريخی نشان ميدھد که بخشی ازسربازان داعش وتکفيری ھا که درسوريه عمل ميکنند و
فرانسوی درعمليات تروريستی سوريه مشارکت دارند ازھمان  ١٠٠٠اعالم جرائد فرانسه حدود  بقرار

 ميباشند و ن کشورآنون ھم ابزارسياسی الجزايری ھائی باشند که با دولت فرانسه ھمکاری داشته واک
که زيرنظر الجزايری ھاست  زاديخواھانهآشيوه سربری داعش اقتباس ازھمان شيوه رايج درجنگھای 

  ١ .مدهآافسران ارتش فرانسه  درالجزاير به اجرا درمي

   عالميه جهاني حقوق بشرفاجعه پاريس ازنظرا  -قسمت الحاقي 

ادعای واردی نيست ، توجيه ميکند افراد را عمل مطبوعات  درتحقيرمحمد و زادی بيان،آادعای اينکه 
   .است راعالميه جھانی حقوق بش ١٩نان به ماده آاستناد 

 ازنست که کسی آرادارد واين حق مستلزم  زادی بيان وعقيدهآھرفردی حق ماده مزبور چنين است <
سائل و انتشارات واطالعات وافکاربه تمامودرکسب ودريافت  نداشته باشد عقيده خود بيم ونگرانیداشتن 

  .>زاد باشدآمکن بدون مالحظات مرزی م

نين داليل اين مھم ميتواند چ ؛نا گفته معلوم است که بيان وعقيده بکلی با ھجو وتحقيرکردن متفاوت است
  :باشد

   .ھمان اعالميه جھانی حقوق بشريافت ۵نخستين تفاوت را ميتوان درماده  

                                               
  الزم می آيد به جنايت ھای فرانسه در رابطه با مبارزه ھای الجزاير برای آزادی اشاره شود.  - ١

 ١٩٦٠جميله بو پاشا نامی آشنا در مبارزه با استعمار و اشغال فرانسه بوده است. وی از اعضای اصلی جبھه آزادی بخش الجزاير بود که در سال 
بمب گذاری به ھمراه پدر، برادر و خواھرش نفيسه، دستگير و به زندان منتقل شدند. وی در فرانسه تحت به اتھام توسط نيروھای فرانسوی 

ه بشديدترين شکنجه ھا قرار گرفت. به گفته اعضای خانواده بو پاشا، وی به مدت يکماه بدست نظاميان ارتش فرانسه مورد تجاوز قرار گرفت تا 
   .تفاتھام وارد شده را نپذير بمب گذاری اعتراف کند. اما وی ھيچگاه

  

  نگاره دست راست سفر کرد بوپاشا پس از غصب کشور از سوی خمينی به ايران ميله ج
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اده مزبور ميگويد ھيچکس نبايد شکنجه شود ويا تحت مجازات ويا رفتاری  ظالمانه ضد انسانی ويا م
  .قرارگيردميز آتحقير

 گرفته نشده بلکه ن وعقيدهميز نه تنھا درعرض ومفھوم بياآبروشنی مشاھده ميشود که اقدامات تحقير
  .قيقا درعرض ومفھوم شکنجه ورفتارظالمانه ضد انسانی شناخته شده استبرعکس د

زادی عقيده وبيان را درکسب ودريافت انتشارات واطالعات آشمول  ،خرماده فوق الذکرآدرقسمت  
   .زاد شناخته استآ وافکار

اعتقاد وبيان موضوعات است نه بارزه ھای وابسته به فکر و ،انتشارات واطالعات               ِ اژه ھای دريافت  و
  .افکاری ھا بارزه ھای تفريحی است نه اعتقادی و نآ ،نھاآکردن اشخاص  وکاريکاتورکشی وامثال  ھجو

   .>کسی نبايد ازداشتن عقيده خود بيم ونگرانی داشته باشدمده <آ  ١٨خر ماده آدرقسمت  

 رکاريکاتو ت نه ھتک حرمت وتحقير ومورد حمايت اعالميه اس ،زادی عقيدهآين تصريح نشان ميدھد که ا
  .ديگران باواکنش تحقيرشده روبروگردد ن صراحت اين است که ممکن است تحقيرآمفھوم مخالف  و ،کشی

اعم ازباورھای دينی وعلمی دامنه انتقاد وتضاد قرنھاست که جريان دارد  ،دردائره وسيع اعتقاد 
قرون متمادی  ؛نميداند نرا مجازآوحتی دراسالم که حساسيت بسياری دربحث ونقد دارد وحتی 

 تحقير ھتاکی و نھم باآاست که برسرموضوعات مختلف جدال لفظی واعتقادی وجود دارد ومرز 
   .ستکامال شناخته شده ا

سطحی خواننده وشنونده است                       ِ نچه که مطرح است شادی  آ ،بھرطريق ،درمسئله تحقير اشخاص 
قرارگرفته باشند ولی ازدرک موضوع  نت واھاوچه بسا که خود شنوندگان ھم در معرض تحقير

  .رشخص معتقد نميتواند بوجود بيايدذرسطحی دشادی سطحی غافلند درحاليکه اين گ بعلت ھمان

 چارلی مجلهکه ھمين  رمستندی را جاويد ايران منتشرساخته بودبخ ،راستای مطلب ناخوشايند باال رد
ھمه ملت ايران را احمق دانسته ولی ھيچ  ه بوده است يعنیدشاھنشاه ايران را پادشاه احمقھا خوانھبدو، 

ديده قدری ھم خنديده ولی يک  ن روزنامه راآشايد ھم ھمان وقتی که  و ايرانی به اين مھم توجه نداشت
     ٢ .رام کندآتش انقالب درونی واعتقادی خودش را آبه خندد وبتواند  هانسان با عقيده محال است ک

برو وشھرت وشرافت  افراد راھم درعرض ومفھوم تحقيرگرفته آھمان اعالميه صراحتی دارد که  ١٢ماده*
مفھوم اين  گفته است < ھرکس حق برخورداری ازقانون رادارد>  درپايان توضيح  ١٢است  ھمان ماده 

حمايت جامعه ازشخص زيان ديده است  . به عبارت ديگرقانون نوعی تنفرجامعه  ،صراحت
ودرتطبيق مورد توھين به  و وشرافت مردم بازگوکرده است ازتحقيرورفتارظالمانه وعدم رعايت ابرار

  ميتوانست دردادگاه مطرح شود ١٢محمد ازمواردی است که طبق ماده 

رعايت اعالميه حقوق بشرامکان ميدھد که مانع شوند که مشمولين اعالميه  ی مراعیبه دولتھا  ١٢ماده 
  وشخصيت ھا وتحقيرانھا خودداری کنند جھانی حقوق بشر ازتفاوت نقد وانتقاد وبيان عقيده با ھج

                                               
 در نوشته خود نسبت به آنھا اعتراض و آنھا را توھينھرگز نه در سال انتشار نه امروز، از آن کاريکاتورھا نه تنھا دلشاد نشده است بلکه  - ٢

 ک-ح آن نوشته به پايين نوشته استاد اميرفيض آورده شده است. به ملت ايران دانسته است.
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اعالميه جھانی حقوق بشرسند محکوميت روزنامه نگاران فرانسوی است ونشان ميدھد که انھا  ١٨ماده 
با ناديده گرفتن موازين حقوق بشرموجب اين فاجعه که ممکن ا ست پس درامد ھای ناگواری راھم داشته 

  باشد شده اند

 ازعقيده مذھبی انان درقالبفرانسه ويا ھرکشورديگری حق ميدھد که ماده مزبور به مسلمانان ساکن 
وعادات واجرای ائين ھا ومراسم دينی بتنھائی ويا بصورت جمعی ويا خصوصی ويا  اموزش ھای دينی

  عمومی استفاده کنند 

ن تاکيد آ موزش ھای دينی مسلمانان که اعالميه جھانی حقوق بشربرآ محترم شناختن عقيده مذھبی و
محکوم نھا ھمين آ گذارده شامل بسيارچيزھائی است که بانصوص اسالمی حمايت شده است ويکی از

  .تحقيروکاريکاتورکشيدن محمد استکردن 

جمھوری اسالمی که بموجب قانون مجازات عمومی خودش تحقيررئيس نماميشودجا اين سخن خودنھمي
فاجعه ترور  مول مجازات ميداند چگونهمعاون رئيس جمھور ونمايندگان مجلس را مش ؛ولی فقيه ؛جمھور

  توھين کننده به محمد را محکوم کرده است؟

   نتيجه 

 ن دردنيای امروزآواديان وعدم امکان اجرای  گاھی حقيقی ازاسالمآی بشريت است زادآچيزی که مطلوب 
شن ساختن نھا يعنی روآانتقاد ازاسالم واديان وبيان تامين نيازمندی ھای انسان ھاست واين مھم با  و

 يقپيروان اديان را ازتوجه به حقا ،نھا تامين ميشود نه تحقير وفحش فضاحت که اين اعمالآابھامات 
  .وانتقادات اديان فراری ميسازد

***   
 

 

 در باره چارلی ھبدو... 

  ستون گردان فاينانشال تايمز نوشته است: 

  ((چارلی ھبدو ميبايست بيشتر از اين ميدانست. چارلی ھبدو دامنی کوتاھتر از معمول پوشيده بود. 
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چارلی ھبدو پيشينه زيادی در مسخره کردن و دندان گرفتن و سوزن زدن به مسلمانان فرانسه را يدک 
می کشيد. اگر مجله قدری در توھين ھای خود رعايت ميکرد می توانست قھرمان آزادی بيان وقلم بوده 

  باشد. 

  ظاھر شده است.  فرانسه سرزمين ولتر ھا است ولی گاھی نوشته ھای احمقانه ای در چارلی ھبدو

که بايستی دستگير و به سزای کاری که انجام داده اند برسند اين حتا ذره ای طرفداری از تروريست ھا؛ 
نيست. بھيچوجه نشان از آن ندارد که آزادی بيان وقلم نبايستی به طنز و خنده ای که شامل مذھب ھم 

اس داشته باشد ميتواند قدر چارلی می شود کشيده شود، برعکس ميخواھد بگويد کسی که قدری احس
  ھبدو را و جيلند پوستن دانمارک را ھرآنگاه که برای آزادی بيان وقلم بپا خاسته اند را بخوبی بداند.

  ولی حماقت تا چه اندازه می تواند پيش برود؟))

طور چ« مطالبی نوشته اند. گاردين تيتر زده است» آژانس پرس«انگلستان و » گاردين«در ھمين راستا 
  » چارلی ھبدو موجب عصبانيت وخشم مسلمانان شد

دفتر چارلی ھبدو با بمبی که منفجر شد تھديد شد، مجله تايم در تيتر خود نوشته است:  ٢٠١١در سال 
  ».بمب آتش زا در دفتر روزنامه به معنی جان باختن آزادی قلم نيست«

اد ترس ووحشت با تروريسم مبارزه کند. ولی با ايج» آزادی«ظاھرا دنيا ميخواھد بجای از دست دادن 
که فيلمی مسخره و خنده دار در باره دو » گفتگو«چطور ميتوان پس از تھديد کره شمالی در باره فيلم 

روزنامه نگار است که از سوی ماموران امنيت سيا تحريک ميشوند تا به کره شمالی رفته و رھبر کره 
کران ھا برميدارند و پس از تشر ھايی که از آقای اوباما وبرخی شمالی را بکشند، را با ترس از روی ا

  د برميگردانند و تنھا آنرا روی يوتوب می گذارند؟نونھنرمندان ھاليود می ش

  اسنودن از عصيانی که در سيستم ھای امنيتی ميبيند خشمگين می شود. 

چطور پيش ميرود، برخی از ترس  »چارلی ھبدو«روزنخست ھمه در انتظار اين بودند تا دريابند سناريو 
کارتون ھای چارلی ھبدو را دوباره منتشر نکردند وبرخی به لجبازی نه تنھا آنھا را منتشر کردند بلکه 

بھتر است بميرم تا  ممدير چارلی ھبدو گفته بود من ترسی ندار» من ھم چارلی ھبدو ھستم«ادعا کردند 
  روی زانو ھای سست خود بايستم. 

آزادی «تا پرده باز شد کف زنان و سوت کشان مدعی  ؛ا انگار ھمه منتظر سناريو بودندسران کشورھ
را دوره کرده وپای ايشان را در سناريو از پيش نوشته » اعليحضرت«شدند. مشتی خودباخته » بيان وقلم

ش آ طناب پيچ کردند و کارتونيست ايرانی (نيک آھنگ کوثر) خودرا نخود» افق ايران«به ستون برنامه 
  کرد. 

کسی نمانده بود که چارلی ھبدو مسخره نکرده باشد، انگلستان، پاپ، واتيکان، کشور ھای ديگر و حتا 
يھودی ھارا مسخره کرده بود. برخی از آن کارتون ھای مسخره لحن بسيار بد وناراحت کننده ای داشته 

  اند. 
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چارلی ھبدو پيشتر باستناد اين کارتون ھا شاھنشاه را ھم مسخره و به ايران توھين کرده بود: 

  

» نافق ايرا«آيا فرزند شاھنشاه بايستی در برنامه » پادشاه احمق ھا ،شاه«در اين کارتون نوشته است: 
  .»شاه ايران: آشغال خونين«از چارلی ھبدو پشتيبانی کند؟؟ 

 از آزادی بيان است؟؟ اين کارتون ھا قابل دفاع است؟آيا اينھا نشانی 

پرسش اين است آيا لحن مستھجن و کثيف ھمانطور که در نزد بسياری از چپ ھا و حزب اللھی ھا 
اسيرشده است؟ آيا لحن مستھجن نشانه » آزادی بيان و قلم«ومجاھدين خلق ھم رواج دارد در گرو 

  ؟؟ »آزادی بيان و قلم و انديشه است«

  مسلما خير.. 

ولی اينرا ھم ميدانيم که اگر چيزی که شکل مسخره و طنز دارد نمی تواند بدون داشتن نيش خنده دار و 
   تفريحی باشد. ھر چيزی به اندازه خويش نيکوست. 

که به گفته » طالبان«و » بوکو حرام«يا » القاعده» «داعش«از طرف ديگر فراموش نکنيم زمانی که 
ست ھمين سازمان ھای امنيتی است سر خبرنگار يا بی گناھی را می برند ويا دسته بسياری ساخته د

دسته مردم را کنار نھر ھای آب به گلوله می بندند سکوت ميکنيم از دنيای ديوانه، ديوانه، ديوانه ای که 
می  وشتهن» آزادی بيان و انديشه«آيا آنھم به پای    دريافت کرده است چه انتظاری داريم؟» سند کشتار«

داده شده » مسلمان راديکال«و يا » داعش«شود؟؟ آنھم آزادی است که طبق آيه ھای قرآن به 
آن کشتار ھا وگردن زدن ھای نوع بربر، وايکينگ، تاتار،   کدام آزادی در چه حدی؟؟ تا به کجا؟؟    است؟؟

  تاراس بولبا و مغول قرن ھفتم ھم آزادی بيان است؟؟ 

آيه کشتار و دستور کشتن  ٢٠٠رھا ديده ميشود ھمين است. قرآنی که بيش از آنچه امروز در ھمه کشو
داده است را در دست بگيرند و بگويند اگر به اسالم توھين کنيد کشته ميشويد. ولی خودشان در خيابان 



 وقدانحق -اميرفيض -دررابطه با فاجعھن پاريس                                                       ٨از  ٧برگ  ٢٠١۵/٠١/١٢شيد (دو شنبه)  مه 

ن بربر و تاراس آ و اينان  ھمطراز» مرگ بر کفار«ھا با بلند گو ھای چھار ويا ھشت طرفه فرياد بزنند 
ولبا در قالب آزادی بيان و قلم و انديشه در کنار شما و من باشند، فرزندان آنان ھمان دبستان و ب

سازمان ملل    کودکستانی برود که نوه و فرزند شما ميرود!! خط قرمز آزادی در کجا کشيده شده است؟
  کجا قرص خواب خورده است؟ 

 ,Liberty"ر مبنای (در فرانسه سه گفتار: سال ب ٣٠٠يا  ٢٠٠سال برخی  ۵٠٠به آن قوانين که برخی 
equality, fraternity"  نوشته شده اند چه شد؟ » آزادی، برابری، برادری«) برابر با  

به (» آزادی، برابری، برادری يا مرگ«البته پس از انقالب فرانسه واژه ديگری به آن سه چسبيده بود، 
پس از انقالب فرانسه رواج پيدا کرده بود نگاه کنيد) که واژه  ١٧٩٣لوگوی باالی اين ايميل که در سال 

  برداشته شده است. » يا مرگ«

امروز    مرگيد؟؟ ؟ اگر باماييد، با ماييد، اگر بی ماييد محکوم بهآيا امروز واژه چھارم به صحنه باز ميگردد؟
  موتو و لوگو دنيا اين است؟؟ 

خودمان باشيم؟ » نقطه نظرھا و آزادی ھای بيان وقلم و انديشه» «پليس«آيا امروز بايستی حتا خودمان 
اين ديگر آزادی بيان نيست... نه تنھا آزادی بيان نيست بلکه اسارتی است که پس از به قدرت رساندن 

 نصيب مردم» خمينی«در زير درخت سيب نوفل لو شاتو فرانسه با بر سرکار آوردن » اسالم راديکال«
  دنيا شده است. 

  و ھمفکران وھمکارانشان کالھشان را کمی باالتر بگذارند... » کنفرانس گوآدلوپ«گردانندگان 

  خود کرده را تدبير نيست. 

  ازماست که برماست.. 

  ک-ح

  ٢٠١۵ژانويه  -١١
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