
  قانون شکنی در اروپا
 سيد رضا حسينی نسب: نویسنده 

  

انتشار پي درپي و گسترده تصاوير اهانت آميز نسبت به ساحت مقدس پيامبر     

در روزنامه ها و تلويزيون هاي غربي و اظهارات کينه توزانه         )  ص(گرامي اسالم   

برخي از رهبران اروپا، پرده از روي توطئه اي ديگر براي به چالش کشاندن                   

اين تصاوير در مرحله نخست در       .  جامعه بزرگ مسلمانان در جهان برداشت      

و سپس در دو نشريه نروژي و آنگاه در          "  جيالندس پستن "روزنامه دانمارکي   

عليرغم اعتراض مسلمانان، . در فرانسه منتشر گرديد "  فرانس سوار "روزنامه  

 و برخي از       فرانسوي"  لوموند"روزنامه هاي ديگري در اروپا مانند روزنامه             

 .کانالهاي تلويزيوني به تکرار اين عمل زبونانه اقدام کردند

اصرار غير عادي اين رسانه ها در انتشار تصاوير يادشده به مدت چهار ماه                   

متوالي و تاييد ضمني مسئوالن دولتي کشورهاي اروپايي، به خوبي روشن            

دنام کردن  ساخت که اقدام مذکور به صورت برنامه ريزي شده و به منظور ب               

مسلمانان در جهان غرب و تست حساسيت مسلمانان جهان و جلوگيري از             

 . پيشرفت سريع اسالم در مغرب زمين صورت مي گيرد

از آنجا که برخي از دولت هاي اروپايي در توجيه توهين به پيامبر بزرگ اسالم               

و جامعه مسلمانان به اين حيله متمسک شده اند که اين حرکت ها به خاطر              

زادي بيان در مغرب زمين صورت مي گيرد و دولت هاي مذکور نمي توانند                   آ

دخالتي در ممانعت از اين امر داشته باشند، سعي خواهيم کرد در اين                     

نوشتار با استناد به قوانين اساسي کشورهاي اروپايي، و مقررات پذيرفته               

ي شده در مغرب زمين، به گوشه اي از واقعيت ها اشاره کنيم تا نادرست                   

  .ادعاي دولتهاي مذکور و علت اصلي اين حرکتهاي خصمانه روشن گردد                 

همه انواع آزادي، از جمله آزادي بيان بر اساس قوانين اساسي کشورهاي              

اروپايي و آمريکايي و بر مبناي ديگر مقررات مصوب آن کشورها، محدود و                   

 مشروط به شروطي مانند عدم سلب حق ديگران و عدم توهين و عدم ايذاء              

به عنوان نمونه به برخي از قوانيني که در جهان غرب                  .  ديگران مي باشد 

 :وجود دارد اشاره مي کنيم
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در کشورهاي غربي، هرگونه توهين و سوء تعبيري نسبت به قوم يهود، به  .1

) يهودي ستيزي  (يعني ضّديت با قوم سامي             »  Anti Semitism«عنوان

ن اصل در جهان غرب، اگر کسي       بر مبناي اي  .  محکوم مي گردد و مجازات دارد    

به يهوديان و مقدسات آنها توهين کند، حقوقدانان و افراد با نفوذ يهودي در                 

سراسر جهان وارد عمل مي شوند و با استناد به اين قانون، فرد يا سازمان                 

اهانت کننده را به محاکمه مي کشانند و مقدمات مجازات او را فراهم                        

  .مي سازند

  

 ارتباط جمعي مانند برنامه هاي تلويزيوني آزاد که يکي از            در دستگاه هاي .  2

مظاهر آزادي بيان در غرب است، هرگونه توهين به مذهب و مقدسات آن                  

 قانون جزا در آئين   130به عنوان مثال، در ماده      .  ممنوع است و جرم مي باشد    

نامه تحريمهاي حقوق جزايي در رابطه با برنامه هاي کانال آزاد در کشور                    

 : مان چنين مي خوانيمآل

  

کسي که در برنامه خود، نفرت بر عليه بخشي از مردم و يا بر عليه                           «

گروه هاي ملي، نژادي و مذهبي برانگيزد و يا خشونت بر عليه آنان را تحريک              

کند و يا کرامت انساني اين گروه ها را بوسيله دشنام و توهين جريحه دار                   

  .»کب جرم مي گردد          قانون جزاء مرت              130بسازد، طبق ماده               

از سويي ديگر، در قوانين اساسي کشورهاي غربي به تساوي پيروان همه             

در اينجا برخي از    .  اديان و لزوم حفظ کرامت و احترام آنان تصريح شده است           

 :موارد ياد شده را از نظر شما مي گذرانيم

  

تحت عنوان اصل تساوي، بدين شرح       )  3ماده  (نص قانون اساسي ايتاليا     .  1

 : ستا

 

)1  ( All citizens have equal  social status and are equal before the law, 

without regard to their sex, race  ,language, religion, political 

opinions, and personal or social conditions. 
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)2  ( It is the duty of the republic to remove all economic and  social 

obstacles that, by limiting the freedom and equality of citizens, 

prevent  full individual development and the participation of all 

workers in the  political, economic, and social organization of the 

country ”.  

 

  

رخوردارند و در برابر     همه شهروندان، از موقعيت اجتماعي مساوي ب         )  1(«

قانون مساوي هستند؛ بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، زبان، دين، ديدگاه                

 .سياسي و شرايط اجتماعي شخصي

است که همه موانع اقتصادي و اجتماعي        )  دولت(اين وظيفه جمهوري    )  2(

که با محدود کردن آزادي و تساوي شهروندان، مانع پيشرفت فردي و                        

 در سازمان سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور            مشارکت همه کارکنان   

 .»مي باشد را برطرف سازد

  

 :در قانون اساسي اسپانيا، اصل چهاردهم چنين مي خوانيم. 2

 

“Spaniards are equal before the law, without any  discrimination for 

reasons of birth, race, sex, religion, opinion, or any other personal or 

social condition or circumstance ”.  

  

اسپانيايي ها در برابر قانون مساوي هستند، بدون هيچگونه تبعيض بخاطر            «

تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقيده، يا هرگونه شرايط ديگر شخصي يا                        

 .»اجتماعي

  

  

 :اصل هشتم از قانون اساسي کشور سوئيس نيز به اين امر اشاره دارد. 3
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“All human beings are equal before the law. 

Nobody  shall suffer discrimination, particularly on grounds of origin, 

race, sex, age  ,language, social position, lifestyle, religious, 

philosophical or political  convictions, or because of a corporal or 

mental disability ”.  

  

هيچکس نبايد از تبعيض، . همه انسانها در برابر قانون مساوي هستند«

بويژه تبعيض بخاطر اصل و نسب، نژاد، جنس، سن، زبان، موقعيت 

اجتماعي، شيوه زندگي، دين، اعتقاد فلسفي يا سياسي، يا بخاطر ناتواني 

 . »جسمي يا ذهني؛ رنج ببرد

 :ن چنين مي خوانيمدر بند سوم از سومين اصل قانون اساسي آلما. 4

 

“Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner  Abstammung, 

seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines  

glaubens, seiner Religiosen oder politischen Anschauungen 

benachteiligt oder bevorzugt werden “.  

  

اطر جنس، نسب، نژاد، زبان، زادگاه و اصليت، عقيده،              هيچکس نبايد بخ   «

 .»ديدگاه ديني و سياسي؛ مورد تبعيض يا امتيازي قرار گيرد

  

 : اصل پانزدهم از قانون اساسي کانادا، چنين اذعان مي دارد. 5

 

  “Every individual is  equal before and under the law and has the 

right to the equal protection and  equal benefit of the law without 

discrimination and, in particular, without  discrimination based on 

race, national or ethnic origin, colour, religion, sex  ,age or mental or 

physical disability ”.  
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وردار خواهد بود و هر فردي در برابر و تحت امر قانون، از حقوق مساوي برخ«

داراي حق حمايت و منفعت متساوي از قانون مي باشد؛ بدون تبعيض، بويژه 

بدون تبعيض بخاطر نژاد، اصالت ملي و قومي، رنگ، دين، جنس، سن، يا 

  .»ناتواني روحي يا جسمي

  

 :ماده دهم از اعالميه حقوق بشر فرانسه چنين اذعان مي دارد. 6

 

“No one may be disturbed on account of his opinions, even religious 

ones, as long as the manifestation of such opinions does not 

interfere with the established Law and Order ”.  

  

هيچکس نبايد به خاطر ديدگاهش حتي عقايد مذهبي مورد آزار قرار گيرد، «

  .» نظم، تعارض نداشته باشدمادام که اظهار چنين اعتقادي با قانون و

  

  : در قانون اساسي دانمارک نيز چنين مي خوانيم-7

 

 

Section 77 Freedom of Speech 

Any person shall be entitled to publish his thoughts in printing, in 

writing, and in speech, provided that he may be held answerable in 

a court of justice. 

 

هر شخص مي تواند افکار خود را از طريق چاپ، نوشتن، و سخن گفتن                    «

  .»منتشر سازد، مشروط به اينکه در يک دادگاه عدالت بتواند پاسخگو باشد             

  

بر مبناي آنچه بيان شد، به خوبي روشن مي گردد آه بر اساس قوانين                      

ست و  پذيرفته شده در جهان غرب، توهين و آزردن پيروان يک دين ممنوع ا                
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نمي توان به بهانه آزادي بيان، قلوب بيش از يک ميليارد و پانصد ميليون                      

 . مسلمان را در سراسر جهان جريحه دار کرد

بنا بر اين، اهانت به ساحت مقدس رسول گرامي اسالم و توهين به جوامع               

بزرگ مسلمانان، تنها به خاطر کينه توزي برخي از سران مغرب زمين و به                  

ساختن مسلمانان و در راستاي جلوگيري از پيشرفت سريع              منظور بدنام    

  . اسالم در اين بخش از جهان صورت مي گيرد                                                         

در پايان به اين نکته نيز اشاره مي شود که بسياري از جوامع و شخصيت ها                

در غرب و جمعي از دولتمردان اروپايي از حرکت توهين آميز گروهي از کينه                 

  .نسبت به عواقب آن آگاهند               جويان در اروپا ناخرسند بوده و                       

  

اميد است احساس مسئوليت ملت ها و شخصيت هاي آگاه در مغرب زمين،             

  .زمينه را براي پيشگيري از فاجعه برخورد تمدنها و فرهنگها فراهم سازد

 

 

****** 
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