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  !!دانمارک تنها   
            و                         

  اتحاديه اروپاکاريکاتور
  

 حسن بهگر 

behgar@iranliberal.com 
  

  !فتوای ماليان در اروپا جاری است 
  

 يک پارچه اقتصادیازارارتش و نيروی نظامی ندارد ولی بزرگترين باتحاديه اروپا 

 .بستگی اقتصادی فوق العاده ای برخوردار باشداتحاد و هم از بايستی قاعدتاست ودنيا

 يکی از  قرار داده که راز ارزش های مشترکف خود دفاع ااتحاديه اروپا در صدر اهدا

در پای   ماجرای کاريکاتورها  ها ، حق آزادی بيان و حق وجدان فردی است که درآن

از خود نشان داد   چهره ای که اروپا. قربانی شدو مصلحت سياسی روز  رقابت اقتصادی

اروپای روشنگر و  از نشانی هيچ بود و ای از يک اروپا در واقع چهره ی دگرگون شده

 خطر بدين ترتيب. در آن  يافت نمی شد  نيزهمبستگیمترقی نداشت سهل است نشانی از 

منافع کوتاه  فقط به و افروخته شده ناديده گرفتند  مدتی استهای آنکه شعله واپس گرايی 

 روزنامه فرانسوی را که  ، ی الئيکشيراک رئيس جمهور فرانسه. يدند انديشد مدت خو

درحالی که جا داشت کاريکاتورهای چاپ دانمارک را تجديد چاپ نموده بود مالمت کرد

کار به جايی  .بسياری از نشريات برای همدردی با اين نشريه آن را بازچاپ می نمودند

مي در جمهوري چک خواهان عذرخواهي سفارت جمهوري اسالدر پراگ که  رسيد

باز خدا پدر . نده بود کردچاپ را  مزبور  کاريکاتورهاي که مسووالن دو نشريه اي شد

 خودداري کرده و گفتند انتشار پوزش خواهیاز را بيامرزد که  ی چکی نشريه اين دو

خير  ناآرامي هاي چند روز ا یباره درصرفا براي تصوير سازي گزارشي کاريکاتورها 

اينکه بازتاب اين کاريکاتورها گسترده شد و  گو . بوده است و بسدر کشورهاي اسالمي

 و سپس توقيف شد  آن را چاپ کرد»شمس «ريه ای به نامحتا در عربستان سعودی نيز نش
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اين  ولی دانمارک همچنان مقصر اصلی يددده نگر ديحتا درعربستان نش عجيبی  واکلیو

   .باقی ماندماجرا 

به اين  و ندعليه او بوددر عمل  اروپا ، همه ی  بوده استر رقت آوواقعا انمارک وضع د

) در امری که مربوط به او نبود(  دولت دانمارک  به ناچار !مصيبت آمريکا هم اضافه شد

 ز ماجرای سلمان رشدی پس ااين از مسلمانان پوزش خواسته است  و تا به حال سه بار 

  اروپايی باننگين برای. در تاريخ  اروپا تشکيل شد که  استهبود ترين پرونده ای ننگين

واپس گرايی وم هجدر برابر   که، اروپای پرچمدار آزادی بيان اروپای سکوالر،فرهنگ

  . مشعشانه عقب نشست

  ؟ د از عمليات تروريستی می ترسيا اروپا  آ

روريستی در آن ه عمل تمبنی بر آن که چنانچه کشوری بتهديدهای چندی پيش شيراک آيا 

ه هراس نبودين  از سالح اتمی خواهد کرد بيانگر همکشور دست بزند اقدام به استفاده

  ؟است

  

     سوئد بسيار محتاطانه برخورد

نيز مانند کشورهای ديگر اروپايی بسيار محتاطانه با اين مساله روبروشد تا روابط سوئد 

نق و نالی کرد و سپس ساکت  Folk partyحزب ليبرال . اقتصادی دچار مخاطره نشود

افتاد که اين ) که حزبی نژاد پرست است ( شد و ابتکار بدست حزب دموکرات سوئد 

 که با دخالت سازمان امنيت سوئد د را در سايت اينترنتی خود نشان دهاکاريکاتوره

)Säpo (يو گ سوئد به نام جان معروفان يکی از نويسندگ.بدون درنگ برداشته شد)Jan 

Guillou (حتا به همدردی حزب ليبرال سوئد با دانمارک اعتراض کرد. 

Aftonbladett19.feb.2006)(   چرا که اين  نشريه   ( Jyllands  Posten)  يک

  Pia Kjaersgaard رهبر حزب ليبرال دانمارکنشريه خارجی ستيز است و ديگر آن که 

  .از دانمارک اخراج گردندکه بايد   بودلقب داده » علف هرز« چندی پيش  مسلمانان را 

 که اگر تصوير نابهنجار تجاوز جرج بوش و وزير و سپس اين پرسش را مطرح کرده ا
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پيامبر مسيحيان  توسط نشريه های سوئدی تکثير می شد ، نشريه های عيسا دفاعش به 

   دانمارکی چه واکنشی نشان می دادند؟

 در سطح و  شکل باقی می ماند و و مانند واکنش  مسلماناني واکنش گشگفت آور است که 

اگر از شکل نابهنجار تصويری که گيو بدان  توسل می جويد . از آن فراتر نمی رود

بگذريم و به ذات و معنای آن بنگريم می بينيم اين تصوير اعتراضی است به استفاده 

 دين توسط حکومتگران آمريکا که به شکل مستهجنی ابراز  گرديده است ولی ابزاری  از

  . زشت است آن بيانگرچه شکل ا حقيقتی تلخ حقيقت نهفته در آن را نمی توان منکرشد،

يو اين استدالل گيو برای موجه جلوه دادن اين سانسور کارآمدی ندارد و اگر گافزون بر آن 

 تن کردن يق اينترنت آن را ديده اند  پس ديده مسلما ميليون ها نفر ديگر از طر تصوير را

دی شايسته ی  معامالت اقتصا توجيهه سانسور برای مصلحت ها وردای قداست ب

ی  روزانه هزاران تصوير مستهجن از کانال های تلويزيون. نيستی مانند گيوروشنفکران

 نمايش داده می شود که هيچکدام با معيارهای دينی و حتا اخالقی هم سازگار نيست غرب

    ؟داستثنا قايل می شوندر اين مورد چگونه است که 

 هم نيستند  آقای گيو  چه  که به هيچ وجه شبيه دو تصوير قياس  ناهمگونمن نمی دانم از 

  ای می خواهد بگيرد؟نتيجه 

آن روزنامه در دادگاه  آن کشور جريان دارد ضمن اينکه   شکايت مسلمانان دانمارکی از

نون اساسی مسئوالن حکومتی آن کشور تاکيد کرده اند که چاپ آن کاريکاتور برخالف قا

يوبه آن اشاره عکس نابهنجاری که جان گ بحث با کاريکاتورمورد. دانمارک نبوده است

تصوير عيسا مسيح  در اذهان عمومی و به هر حال در . می کند نيز تفاوت بسيار دارد

 که در  رایاروپا تصويری جا افتاده است ولی مشکل بتوان کاريکاتور دستار به سر

 من توهين به باورهای مذهبی را . منسوب به پيامبر اسالم کرده نشريه ی دانمارکی آمد

 اگر قراربر اين  باشد که آزادی بيان از محدوده ی چارچوب قانونی درست نمی دانم اما

  . دن و بد آمدن اين و آن شود ديگر آزادی بيان نمی تواند باشددر بيايد و منوط به خوش آم

يو هنوز از حکومت اسالمی که برخالف مسيحيت ن اروپايی که مانند گند روشنفکراکم نيست               

 به   خوب نشناخته و مبنای سياسی داردوکه حقوق سزار را از حقوق خويش جدا می ساخت
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آن توهم دارند؛ از بخت بد، رهبری  مبارزه با بنيادگرايی اسالمی به دست  بنيادگرايان 

 تحريک ،اخواه چون حالتی بی طرفانه نداردنمسيحی به سرکردگی  بوش افتاده که خواه 

 درگير نموده ی مذهبی در رقابتها را آميز بوده وبه جای آن مسلمانان را به خود آورد آن

 کتاب سلمان رشدی و يا کاريکاتور اخير  مانند از بهانه ها يی از اين دستنيزان  مالي.است

بگران و عواملی که سودشان در شوچنانکه آ( به عنوان يک حربه سياسی استفاده می کنند

 کاريکاتور ديگر بدان افزودند و 12 آش ايناين غوغا بود برای شور کردن هرچه بيشتر

 سياسی نيست  اين حربه گرچه سياسی است ولی شيوه ی  برخورد  ولی)خود تکثيرکردند

  قتل و غارت و آتش می زنند ، دست به. بلکه برخوردی کينه توزانه و دشمنانه است 

 به ماهيت اسالم که سخت انعطاف ناپذير و  بايد البته در اين ميان.. کشتار می زنند و 

 هست که تصريح می کند  در قرانیتا آيسياست و ديانت را در هم آميخته توجه داشت حتا 

فر  دشمن و کادارند  اسالم هايی که دينی جز  آنهيچ دينی به جز اسالم پذيرفته نيست و 

يا غرب برای درک اين مطلب  نيازمند تجربه های آ. نده روی زمين  و فساد کنندسته

   می باشد؟ربه ايران هولناک تری از تج

 قصد من به هيچ وجه برانگيختن دشمنی عليه اسالم نيست بلکه می خواهم توجه را به                

تن به آن بهای اين حقيقتی است که مابرای دست ياف. تفاوت اسالم  با ساير اديان جلب کنم

  .گزافی پرداخته ايم

ر کرده اند ، رزه با اقتدار سلطنتی و مذهبی گذ ليبرال های اروپا چون خود از مرحله ی مبا               

حساسيت الزم را نسبت به اوضاع و احوال کشورهای توسعه نيافته ندارند و فکر می کنند 

سلمانان از کشورشان و يا ايزوله کردن با پاک کردن صورت مساله يعنی با بيرون راندن م

ل از آن که امروز ، غاف.آنان می توانند روابط سابق را داشته باشند و خود آسوده بخوابند

  . زمان ديگری است

   

  !نقض حقوق فردی و شهروندی است  با تروريست ها همسان سازی مسلمانان

 به ويژه مسلمانان در اروپا  سپتامبر اوضاع برای خارجيان11اين واقعيتی است که پس از 

از آب  و در اينکه نيروهای نژاد پرست در اين اوضاع آشفته  شده است ترو آمريکا سخت
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که اگر دولت  اما اين را هم ناديده نبايد گرفت ؛گل آلود ماهی می گيرند سخنی گزاف نيست

 عملياتاز  خاطر منافع اقتصادی مدت درازیهای اروپايی درست عمل کرده بودند و به 

دند ابتکار به دست احزاب و  تروريسم پشتيبانی نمی نمو ترورهای کشورهای حامی و

 سازمان  تلويزيون دولتی سوئد فاش کرد کهچندی پيش .  نيروهای نژاد پرست نمی افتاد

 رهبر عمليات تروريستی رستوران ميکونوس که در يکی امنيت سوئد از ورود و خروج 

 می  . نيز شرکت داشته آگاهی داشته استيون ايرانی در سوئداز قتل های افراد اپوزيس

ان چند تن از رهبران اپوزيسيون و مخالفان  حکومت اسالمی در فرانسه و آلمدانيم که 

  در مواردیند يا نخواستند دستگير کنند و يا حتاقربانی شدند و قاتالن آن ها  دستگير نشد

     فراری دادند؟ مجرمان راپس از دستگيری

 در اروپا و آمريکا مساله سال های بعدی اين دو قاره خواهد بود و ان مسلمانمساله اقليت 

اگر در اروپا  آزادی بيان و حقوق فردی . نمی توان برای آن نسخه های موقت  نوشت 

محترم شمرده می شود بايد حقوق فردی مسلمانان و ساير اقليت های دينی نيز محترم باشد 

 اگر همه مسلمانان را .  ر باشندنيت کافی مانند ديگر شهروندان برخورداو اين افراد از ام

ا فزون بر آن که  جامعه ) تبليغاتی که نژاد پرستان انجام می دهند( تروريست معرفی کنيم 

را دچار تشنج  کرده ايم  اجازه داده ايم که بنيادگرايانی مانند زرقاوی و بن الدن طعمه 

  .ا به راحتی پيدا نمايندهای خود را از ميان آن ه

  

  !چند نکته ی مهم 

 و اين درگيری ها از آنجا که ماجرای کاريکاتورها آخرين واقعه از اين دست نخواهد بود

   : توجه کنيم  مهم ديگرد نکتهچنبی جا نخواهد بود به  ادامه خواهد داشت 

و ن است اين جدال بخشی از تالش جامعه های انسانی در راه جهانی شد نخست  آنکه -1

هيچ  که نشود زيرا داده  مسيحيت و اسالم   جنگ بين به اين  جنجال ها نامبهتر است 

 گر اديان و دگر انديشان را ندارد ودينی هنگامی که در قدرت باشد تحمل دي

  .متعصبان مسيحی همانقدر خطرناک و واپس گرا هستند که مسلمانان



 6

کشورهای پيشرفته است و بايد رنگ   اين اختالف بين کشورهای عقب نگهداشته شده و

رهبران دينی و ديکتاتورهای کشورهای اسالمی از آن به عنوان . دينی را از آن زدود

 جامعه های ايستا دربرابر تمدن غرب خود را  .حربه برای پايداری خود بهره می برند

 ه وسايلیمورد تعرض می بينند و  احساس حقارت می کنند و به همين سبب متوسل ب

   .همچون بمب اتمی می شوند

کاريکاتور تصوير اغراق آميزی از يک شی و شخص است کاريکاتور هجو نيست ،  -2

واين نمی تواند هجو تلقی شود با توجه به فرهنگ روشنگری اروپا که تصاوير و مفاهيم 

با فرهنگ متعصبان  و آن را آينه ای از انسان می سازدذهنی را به طبيعت نزديک می کند 

 .ذهبی که می خواهند از خدا و دين تصويری هولناک در ذهن بسازند تضاد پيدا می کندم

   کسی نمی داند؟ حال حدود و ثغور گناه و کفر تصوير در اسالم کدام است

ايرانيان در لباس شيعه توانسته اند بخشی از تصوير ها را عملی سازند و حتا شبيه امام 

در کل همواره مقاومت از جانب مسلمانان متعصب  اما  محمد را نيز بکشند حتا ها و

 مصری ی کارگردان فيلمی از پيامبر اسالم  به که سال ها پيش که  بوده است چنان

.    نشان داده شودندادند که صورت محمدند مراجع اسالمی اجازه محمودعقاد ساخت

  ؟حال روشنفکران در غرب چه کنند

 اند هيچ نوع آزادی وجود ندارد و اين يکاتور شوريدهراکه عليه کدرکشورهايی  

بايد سطح مطبوعات غرب آيا   .دی کاريکاتور را نيز برنتابند شگفت آور نيست که آزا

  د؟آزادی مطبوعات اين کشورها تنزل ياببايد به سطح 

اگز از ديدگاه مسلمانان متعصب نگاه کنيم ، پيکره هايی مانند پيکره ی لخت داود 

شمرده می شود )  العزم واول( در اسالم جزء پيامبران برجسته ساخته ی ميکل آنژ که 

آيا غرب می تواند روی مجسمه داود و بسياری از  آثاری اين . کفر محسوب می گردد

 مريم ،  رامبرانداز هنگامی که. ب اين مراحل راگذرانده استچنين حجاب بکشد؟ غر

مقدس را شبيه يک زن دهاتی هلندی کشيد تا به امروز که عيسا مسيح را حتا به شکل 

  .سی را در غرب نمی شوراندکاين چيزها کاکا سياه می کشند ديگر 
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بسياری از پيکره ها و مجسمه های ايران باستان اما در ايران به سبب ورود اسالم   

 حاکمان اسالمیز که هنوز است و هنو ويران شدخت جمشيد و طاق بستان در ت

 که در غرب  نه تنها درحالی.  به زير آب بردن اين آثار هستندنابودی و  خواستار

نگاه . جو کردن زندگی آنها نيز آزاد است حتا هتصوير سازی عيسا و موسا آزاد  شده

نام   Life of Brian  کهMonty Payton ی از وسوسه های مسيح يا فيلمکنيد به فيلم

واپس گرايان دينی غافلند که اگر تصوير را .   گرفته استهسخر انجيل را به  رد ودا

ورات  ت حالی که در  درکالم را نيز محکوم کرده اند؛حرام بدانند در حقيقت نوشتار و 

» بخوان « کلمه بر می خوريم و يا قران با » ..فريدو خداوند کلمه را آ «به مضمون 

 ، تصويری هيروگليفی و سپس به حروف الفبا هوير بود کلمه نخست تصآغازمی شود و

  .، به همين سبب مخالفت با آن حتا با معيارهای دينی نيز سازگار نيسته استيافتتغيير 

 چه امری مقدس و چه امری مقدس نيست ؟  -2

ن است و آن هم مقدس شمردن يک امر از روی تعقل و خرد نيست بلکه از روی ايما

مفاهيمی که در کشورهای  .  انديشه ها و دگرانديشیبرابر تنوع در ايمانی کورکورانه 

مسلمان و يا هندو يا بودايی مقدس هستند در غرب نيستند و بسياری از مسايل که در 

غرب . نجس و پليد تلقی شوندغرب عزيز و گرامی هستند در اين کشورها ممکن است 

های او را نيز هر روز در انواع فيلم ها را درمورد عيسا مسيح ساخته و کاريکاتور

ديم اما هر گز به اين سبب به جان کسی تعرض نمی شود و نشريه های گوناگون شاه

در فرهنگ ايران جان  و تراوش آن به نام خرد، مقدس است (.تهديدی به عمل نمی آيد

  )وبس و اين فرهنگ همواره در تضاد با قوانين شريعت بوده است

يف جامعی از مقدسات خود که چه چيز مقدس است و چه  تعر خود نيزجامعه های مسلمان

  . چيز مقدس نيست ندارند

  يا نقاشی از چهره ی پيامبر حرام است؟آ

   يا کاريکاتور کشيدن حرام است ؟

ذاشته شده به ذات اسالم  بمب گ يک مرد دستار به سر عمامه ی يا اينکه چون داخل 

  ؟  ه استدآسيب رسيده و  توهين تلقی  ش
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 و معترض خود منکر هستند که عده ای به نام اهللا و اسالم لمانان متعصبايا مس

  عمليات انتحاری می کنند؟

ی برای اينکه نشان بدهيم تا چه حد اين امور با هم در تضاد هستند به گذشته دو ر نم

م شريفين يعنی حکام عربستان سعودی که کليد دار پردازيم که اصوال کليد داران حر

فرقه ی وهابيون هستند و دارو دسته اسامه بن الدن  نيز که عمليات کعبه هسند از 

انتحاری می کنند وابسته به همين گروه هستند در طی تاريخ بزرگترين اهانت ها را به 

در کعبه کرده اند که از نظر بسياری از مسلمانان جهان » حجراالسود« سنگی به نام 

حکومت اسالمی در طی همين چند  .چه شيعه و چه سنی مجازات مرگ همراه دارد

از ويران کردن . روز حسينيه دراويش را در شهر مذهبی قم به آتش کشيد و ويران کرد

اين روزها شاهد بمب گذاری * ؟داريمشيعه مذهب نه و مسجد ما اهانتی باالتردر حسي

 ها در اماکن مقدسی مانند مدفن امامان شيعه در عراق بوديم يا اينکه به تالفی آن شيعه

 ها اهانت نيست؟   آيا اين. مسجدها حمله کردندبه 

 مسلمانان ،يک پارادوکس روبرو هستند  با در برابر مسلمانانکشورهای غربی -4

 آن چيزهايی که  ازمتعصب در کشورهای غربی از مواهب دموکراسی برخوردارند و

معترض هستند بهره می برند ولی نسبت به آن چيزهايی که نمی پسندند است به سودشان 

 چرا همين مسلمانان برخوردار از .و حتا برخوردهای خشنی از خود نشان می دهند

ی اسالمی  کشورهامواهب دموکراسی که به موازين انسانی خود را پايبند می دانند به 

درمورد نقض حقوق بشر و توهين به مذاهب ديگر و حتا کشتن پيروان اديان ديگر 

 اعتراض نمی کنند؟

  د؟ر مسيحيان در سودان اعتراض نمی کنن کشتا چرا به

به اقليت های مذهبی در ايران وارد می شود ی که  چرا به کشتار و حبس و فشارهاي

  .  کسی معترض نيست

  آيا اروپا ملزم به رعايت مقدسات مربوط به ديگرکشورهاست؟ -5

  ؟ بايد از اعتقادات و باورهای سرزمين های دوردستی پيروی کندچرا اروپا 
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دير يا زود به معيارهای منطقی و قانونی  البته ( اگر اصل بر احترام متقابل است 

که چنين امری  با ساده شدن ارتباطات جهانی به ) مورد پذيرش طرفين بايد دست يافت 

  دارند؟ های اسالمی تمايل به چنين امری کشورآيا   امانظر می رسد امری الزم باشد

 یم به جرم آن که دين ديگری دارند نکشور خودش راشهروندان  جمهوری اسالمی 

قبرستان آنها مقدس آنها را ويران می نمايد   اعدام می کند و مکان هایبهاييان را پذيرد، 

نيز تجاوز نموده و زندانی های اعدامی چپ را در قبرستان بهايی دفن می نمايد تا يکسر 

دا تکليف معين نموده و برای بهشت و به خيال خود به جهنم بفرستد و از همين جا برای خ

خوب است  حکومت اسالمی ايران پيش از آن که .  دنيا نيز ويزا صادر می نمايدجهنم آن 

به کاريکاتوری که مردم ايران به برکت فيلتر کردن حکومتی آن را نديده اند تظاهرات راه 

   در مورد اهانت به مقدسات بهاييان پاسخگو باشد؟بيندازد دستکم 

زده ای هستند که در آن ها اجازه يک گردهمايی   ايران  و سوريه کشورهای ديکتاتور-6

به يقين می توان گفت که حمله به سفارتخانه ها . ره بدون اجازه دولت داده نمی شودچند  نف

که غرب با علم به اين  اين. بدون اجازه عوامل و اوباش حکومتی غير ممکن بوده است 

ر شدن آن  خالی کند نه تنها مفيد واقع نخواهد شد بلکه موجب  جری تمساله  جابزند و جا

که در اين واقعه سوريه و ايران مجال قدرت نمايی پيدا  ،  چنانها در آينده  خواهد بود

کردند و با زبان بی زبانی گفتند که به اين آسانی نمی توانيد با ما دربيفتيد و ما می توانيم با 

  .ای جدی وارد کنيم زيرا  شما متحد نيستيد تحريک احساسات خسارت ه

 مل تعيين کننده  موثر و کارساز ين عقب نشينی در برابر دين آن را به عنوان يک عاا -7

وارد کارزار سياست می کند و اين پايه و مبنای غلطی است که فردای موحشی را بر آن 

شود و تفکرمذهبی و  گروهی احترام به وجدان فردی افراد زير پا گذاشته می . بنا می کنند

 از ماجرای سلمان رشدی ما شاهد ترسناک ترين  و ارعاب انگيزترين سپ. حاکم می شود

هنوز که هنوز است جايزه و . ماجراها بوده ايم و کاريکاتورها آخرين آنها نخواهد بود

ا آي. فتوای سلمان رشدی را پس نگرفته اند و حتا گاهی جايزه را نيز افزايش می دهند

  کاريکاتوريست دانمارکی برخالف حقوق شهروندی خود رفتار کرده است ؟
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اروپا . د از طريق دادگاه ها تعقيب نمايدو اگر کسی شکايتی دارد می توان  پاسخ منفی است

چرا به سبب اينکه برخی از مسلمانان يا حاکمان تروريست پرور از آن تعبير خاصی می 

برای بقای حکومت خود بيافرينند به سانسور نويسندگان کند يا می خوانند از آن حربه ای 

  و هنرمندان خود بپردازد؟ 

نگذاريم که فتواها و فرمان های سهمناک دينی درجامعه متمدن اروپايی به جای قانون 

اگز بر فرض کاريکاتوری به . مان هايی که حد و مرز نمی شناسندفتواها و فر! بنشيند

ر می شود که به پرنسيب ها و مقدساتی توهين شده از آن نادرستی کشيده شده است و تصو

عده ای متعصب در    .جانب جان انسان ها و آزادی ها مورد تعرض جدی قرار می گيرند

جا در دست   واحد نقش دادستان و قاضی و مجری عدالت و قانون جنگل  را يک ان

   .قانون باز است گرفته اند در حالی که از اين جانب راه 

ن عقب نشينی تاوان سنگينی در پی  دارد که اروپا و آمريکا آن را در آينده ای نه  اي 

  .چندان دور خواهند پرداخت

با پيوستن کشورهای اروپای شرقی و قبرس و مالت  به اتحاديه اروپا، اين اتحاديه می -

، اروپا ساليان پيش اين دموکراسی نقش عمده ای داشته باشدتواند در گسترش صلح و 

راحل تنش را از سرگذرانده است و کشورهای توسعه نيافته هنوز در آغاز راه هستند،  م

 با پايمال کردن   اين امرقانونيت و تمدن تحقق يابد اگر قرار باشد که امر جهانی شدن با 

ه آن ها آزادی را آزادی و دستاوردهای تمدن بشری محقق نمی شود، به ياد بياوريم ک

هايی که آزادی بيان را در برابر متعصبان قربانی می کنند بايد  آن. تجربه نکرده اند

اين فقط آزادی بيان  ، ار آن جا که فرديت در دين جايی نداردعواقب آن را نيز تحمل کنند،

،  به دنبال آن  امنيت جمعی به خطر می افتدنيست که قربانی می شود بلکه امنيت فردی و

  .ی عادی شده استا و آتش زدن پرچم ها امر که امروز حمله به سفارتخانه ه چنان

  06/03/2006استکهلم 

  
 در تاريخ خود بسيار داريم  که همواره دستاويزی برای  دست يافتن به  مطامع  سياسی بوده دستکم ما از اين هياهو ها* 

تجات وابسته به  مراجع قم و دس،خمينیاقای  در مورد چاپ يک مقاله در روزنامه ی اطالعات به خاطر57در سال . 

 چندی بعد که همين گروه ...   و احترام مرجع واجب است و تند که به اين مرجع توهين شده خمينی هياهو به راه انداخ
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برای  شريعتمداری را که در اين هياهو پابرهنه آقای  رجعی سالخورده و معتبر همچون محکومت را گرفتند هنگامی که 

 به وضع توهين آميزی دستگير و زندانی کردند ، بستگانش را مورد آزار و ه بودت نمود و شرکخمينی بيرون آمده 

 منتظری   اقای.، حتا تا مدت ها گور  اين مرجع سنگ قبر نداشتشکنجه قرار دادند و سرانجام دق مرگش نمودند

 حبس خانگی به ی  درجانشين انتخابی خمينی نيز به علت اختالف عقيده به همين سرنوشت دچار شده و مدت طوالن

  .  آزاد نيستسرده و هنوز نيز

واقعه ی سلمان رشدی را می دانيم و می دانيم که خمينی اين کتاب را نخوانده ونديده بود ولی حکم تکفير صادر کرد تا 

  .با هياهوی ان از  بحران جنگ برهد

يز با تحريک انگلستان برای واقعه سقاخانه آشيخ هادی که منجر به  کشتن ماژور ايمبری در زمان رضاخان شد ن

  .شکست مذاکرات نفت با آمريکا يکی ديگر از اين ماجراهاست 

 نمونه ای  عبرت آميز و  سفير روسيه در ايران به روايت خانم امينه پاکروان اما ماجرای قتل نويسنده معروف و

يان قفقازی االصل ارتباط می يافت يکی از مواد قرار دادترکمانچای به وضع مسيح« : تاريخی از اين گونه ماجراهاست

اين افراد، اعم از مرد يا . که به نام اسير جنگی ، برده ی خريداری شده يا به هر دليل ديگری به ايران آورده شده بودند

گريبايدوف که فکر در . زن بايد آزاد گذاشته می شدند تا در مورد بازگشت به ديار اصلی شان شخصا تصميم بگيرند

آن ها به بازگشت بود با دقتی فضل فروشانه که خيلی زود با حساسيت برخورد پيدا کرد در صدد اجرای جهت تشويق 

  .اين ماده قرار داد برآمد

يکی از نخستين کسانی که خواهان حق بازگشت به گرجستان شدند،با نهايت شگفتی ، خواجه ای اهل آن ديار موسوم به 

. در اندرون فتحعلی شاه ، شغلی مناسب و ثروتی نسبتا درخور مالحظه داشتيعقوب خان بود که بر اثر سی سال زندگی 

وقتی او نزد هيات روسی رفت تا تقاضای بازگشت به وطن کند درخواستش به قدری عجيب به نظر رسيد که آقای 

از زندگی گريبايدوف به رغم روحيه ی جابندارانه ، از او پرسيد آيا متوجه هست که خواجه ی سابق حرم شاه وقتی 

  درباری جدا شود در يکی از شهرهای گرجستان ، خود را کامال بيگانه خواهد يافت ؟ 

يعقوب خان اصرار ورزيد و توجه هيات را به وضع دو زن جوان از ارامنه ی قفقاز جلب کرد که در اندرون آصف 

» .کنندارت بشويند و طبق تعليم اسالمی رفتالدوله به سر می برند و تاکيد ورزيد که آنان را ناگزير کردند از آيين خود دس

  339/3340رويه های  - برگردان قاسم صنعوی – عباس ميرزا –امينه پاکروان 

همه از عواقب احضار اين دو زن صيغه ای برای پرسجو نمودن از آنان آگاهند که چگونه به رگ غيرت شوهر اين 

 به سفارت روسيه حمله کردند و آن را غارت » ؟!دين رفت «کهمبنی بر اين خانم ها برخورد و با تحريک آخوندها 

 اين . خسارات بسياری را متحمل شود شد برای  جلب  رضايت روسيه ايران ناچار. کردند و  گريبايدوف را کشتند 

واقعه پس از جنگ های ايران و روسيه اتفاق افتاد که درشعله ورکردن  ان جنگ ها نيزآخوندهای ايران نقش عمده 

   .  تندداش


